Projeto Testes Intermédios 2013/2014
INFORMAÇÃO-TESTE
FÍSICA E QUÍMICA A — 11.º ano
Data do teste: 12 de fevereiro de 2014

Objeto de avaliação
O teste intermédio tem por referência o Programa de Física e Química A (consultar aqui) e permite
avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente:
–– Conhecimento e compreensão de conceitos;
–– Compreensão das relações existentes entre aqueles conceitos e que permitiram estabelecer
princípios, leis e teorias;
–– Aplicação dos conceitos e das relações entre eles a situações e a contextos diversificados;
–– Seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação apresentada sob a forma de
textos, de gráficos, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas de natureza
diversa, por exemplo, relativas a atividades experimentais;
–– Produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos diversificados;
–– Comunicação de ideias por escrito.
Neste sentido, o teste reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos
da disciplina.

Caracterização do teste
São disponibilizadas duas versões do teste (Versão 1 e Versão 2).
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de
dados, gráficos, fotografias e esquemas.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do Programa ou à sequência
dos seus conteúdos.
Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma das
subunidades do Programa.
O teste é cotado para 200 pontos.
A valorização das unidades no teste apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1 — Valorização das unidades
Cotação
(em pontos)

Unidades
Química
10.º ano

Física
10.º ano

Física
11.º ano

Unidade 2
Na atmosfera da Terra: radiação, matéria e estrutura

24 a 40

Unidade 1
Do Sol ao aquecimento

24 a 40

Unidade 2
Energia em movimentos

32 a 48

Unidade 1
Movimentos na Terra e no Espaço

40 a 56

Unidade 2
Comunicações

40 a 56

Alguns dos itens podem incidir nas aprendizagens feitas no âmbito das atividades laboratoriais
previstas no Programa da disciplina.
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação
Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

Escolha múltipla

8 a 14

8

Resposta curta

1a5

8

3a8

12

1 ou 2

16

Tipologia de itens
Itens de seleção

Itens de construção
Resposta restrita

As respostas aos itens de resposta curta podem envolver, por exemplo, a apresentação de uma palavra,
de uma expressão, de uma frase, de um número, de uma equação ou de uma fórmula.
As respostas aos itens de resposta restrita podem envolver a produção de um texto com apresentação
de uma explicação, de uma previsão, de uma justificação ou de uma conclusão; ou podem envolver
a realização de cálculos e a apresentação de justificações ou de conclusões; ou podem requerer a
utilização das potencialidades gráficas da calculadora, solicitando, por exemplo, a reprodução de
gráficos visualizados na mesma.
O teste inclui uma tabela de constantes, um formulário e uma tabela periódica.
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Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item.
A ausência de indicação inequívoca da versão (Versão 1 ou Versão 2) implica a classificação com zero
pontos das respostas aos itens de escolha múltipla.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
No presente ano letivo, na classificação das provas, continuarão a ser consideradas corretas as grafias
que seguirem o que se encontra previsto quer no Acordo Ortográfico de 1945, quer no Acordo Ortográfico
de 1990 (atualmente em vigor), mesmo quando se utilizem as duas grafias num mesmo teste.

Itens de seleção
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.

Itens de construção
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas.
Poderão ser atribuídas pontuações às respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios
específicos de classificação.
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de
desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa corresponde uma dada
pontuação.
Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a
organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.
Nos itens que envolvam a realização de cálculos, a classificação das respostas tem em conta a
apresentação das etapas necessárias à resolução do item. Serão penalizados os erros de cálculo
(numéricos ou analíticos), a ausência de unidades ou a apresentação de unidades incorretas no
resultado final, a ausência de conversão ou a conversão incorreta de unidades, a transcrição incorreta
de dados, entre outros fatores de penalização.

Material
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével,
azul ou preta.
Os alunos devem ser portadores de material de desenho e de medida (lápis, borracha, régua graduada,
esquadro e transferidor), assim como de uma calculadora gráfica.
A lista das calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Educação.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
O teste tem a duração de 90 minutos.

Publicado em dezembro de 2013
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