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O presente documento divulga informação relativa à prova final de recuperação,
nomeadamente:
▪

Objeto de avaliação

▪

Características e estrutura

▪

Critérios gerais de classificação

▪

Duração

▪

Material autorizado
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Objeto de avaliação
A Prova Final de Recuperação tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória e o Perfil Profissional do Curso, tendo como referência o
Programa da disciplina e respetivas Aprendizagens Essenciais de Física e Química e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de
duração limitada.
Características e estrutura
A prova apresenta diferentes itens, cuja informação pode ser dada através de
textos, imagens, tabelas, esquemas e gráficos.
Os itens podem ser dos seguintes tipos: verdadeiro/falso, escolha múltipla,
correspondência, resposta curta e resposta restrita.
A prova é cotada para 200 pontos.
Quadro 1 - Valorização dos conteúdos
Conteúdos

Cotações
(em pontos)

1. Compostos Orgânicos
1.1. O mundo dos compostos orgânicos: importância dos compostos
orgânicos na sociedade

80 a 100

1.2. Hidrocarbonetos alifáticos (alcanos, alcenos, alcinos, cíclicos) e
aromáticos: nomenclatura e isomeria
1.3. Outros compostos orgânicos
1.3.1.Classes funcionais e grupos característicos

100 a 120

1.3.2.Nomenclatura e isomeria

Critérios gerais de classificação
Escolha múltipla
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentam de forma
inequívoca a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada uma opção
incorreta ou mais do que uma opção.
Resposta curta
As respostas são classificadas de acordo com os elementos solicitados e
apresentados.
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Resposta restrita:
A classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas
da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua portuguesa (até
10% da cotação do item).
O formando será submetido à prova oral caso tenha obtido a classificação de oito
ou nove valores. Nesta situação, a prova escrita corresponde a 60% e a oral a 40%.
Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

Material autorizado
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta
azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de
ensino (modelo oficial).
Não é permitido o uso de corretor.
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