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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 apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. A ausência de 

indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pontos das respostas 

aos itens de escolha múltipla. As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. Em caso 

de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for 

possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. Se for apresentada mais do que 

uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar. 

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. 

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida deve ser 

considerada equivalente à indicação da letra correspondente. 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta curta - Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas 

totalmente corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. As respostas que contenham elementos contraditórios são 

classificadas com zero pontos. As respostas em que sejam utilizadas abreviaturas, siglas ou 

símbolos não claramente identificados são classificadas com zero pontos. 

Resposta restrita - Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho (itens que envolvam a produção de um texto) ou por 

etapas (itens que envolvam a realização de cálculos). A cada nível de desempenho e a cada 

etapa corresponde uma dada pontuação. Caso as respostas contenham elementos contraditórios, 

os tópicos ou as etapas que apresentem esses elementos não são considerados para efeito de 

classificação, ou são pontuadas com zero pontos, respetivamente. A classificação das respostas 

aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho resulta da 

pontuação do nível de desempenho em que as respostas forem enquadradas. Nas respostas 

classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, 

deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. É classificada com 
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zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. As respostas que não 

apresentem exatamente os termos ou as expressões constantes dos critérios específicos de 

classificação devem ser classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os 

apresentam, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e 

enquadrado pelos documentos curriculares de referência. A classificação das respostas aos itens 

que envolvam a produção de um texto deve ter em conta, além dos tópicos de referência 

apresentados, a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

Nas respostas que envolvam a produção de um texto, a utilização de abreviaturas, de siglas e de 

símbolos não claramente identificados ou a apresentação apenas de uma esquematização do 

raciocínio efetuado constituem fatores de desvalorização, implicando a atribuição da pontuação 

correspondente ao nível de desempenho imediatamente abaixo do nível em que a resposta seria 

enquadrada. A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados 

por etapas resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas, à qual podem ser 

subtraídos pontos em função dos erros cometidos. Consideram-se dois tipos de erros:  

Erros de tipo 1 — erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de dados, conversão incorreta 

de unidades, desde que coerentes com a grandeza calculada, ou apresentação de unidades 

incorretas no resultado final, também desde que coerentes com a grandeza calculada.  

Erros de tipo 2 — erros de cálculo analítico, ausência de conversão de unidades (qualquer que 

seja o número de conversões não efetuadas, contabiliza-se apenas como um erro de tipo 2), 

ausência de unidades no resultado final, apresentação de unidades incorretas no resultado final 

não coerentes com a grandeza calculada e outros erros que não possam ser considerados de tipo 

1. 

À soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas deve(m) ser subtraído(s): 

 •  1 ponto, se forem cometidos apenas erros de tipo 1, qualquer que seja o seu número.  

•  2 pontos, se for cometido apenas um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros 

de tipo 1 cometidos.  

•  4 pontos, se forem cometidos mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja o 

número de erros de tipo 1 cometidos. 

Os erros cometidos só são contabilizados nas etapas que não sejam pontuadas com zero pontos. 

No quadro seguinte, apresentam-se os critérios de classificação a aplicar, em situações 

específicas, às respostas aos itens de resposta restrita que envolvam a realização de cálculos. 

 



 

P
ág

in
a3

 

 

 

 



 

P
ág

in
a4

 

1.  

1.1. Opção C …………………………………………………………………………………….. 5 pontos 

1.2. Opção B …………………………………………………………………………………….. 5 pontos 

1.3. ……………………………………………………………………………………………….. 6 pontos 

 Cálculo da temperatura em celsius – 270,15ºC 

 Cálculo da temperatura em fahrenheit – 454, 27ºF 

Situação Pontos  

Resposta com os dois tópicos 6 

Resposta com um tópico 3 

 

1.4. ……………………………………………………………………………………………….. 6 pontos 

 A abundância relativa dos elementos leves, Hidrogénio e Hélio, no universo; a existência 

da radiação de fundo na gama das micro-ondas e a expansão do universo. 

1.5. …………………………………………………………………………………………………. 6 pontos 

 A nucleossintese primordial, a nucleossíntese estelar e a nucleossíntese interestelar. 

1.6. ……………………………………………………………………………………………… 6 pontos 

 A frase é verdadeira, pois as estrelas e as centrais nucleares realizam reações nucleares 

mas nas estrelas falamos de reações de fusão nuclear e nas centrais reações de fissão 

nuclear. 

2.1. Opção B e A……………………………………………………………………………….. 5 pontos 

2.2. …………………………………………………………………………………………….. 5 pontos 

(A) Verdadeira 

(B) Verdadeira 

(C) Falsa 

(D) Verdadeira 

(E) Falsa 

(F) Verdadeira 

(G) Verdadeira 
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Situação Pontos  

Resposta com os 7 ou 6 tópicos corretos 5 

Resposta com 5 ou 4 tópicos corretos 3 

Resposta com 3 ou 2 tópicos corretos 1 

 

2.3. Opção E …………………………………………………………………………………….. 5 pontos 

2.4. ……………………………………………………………………………………………….. 10 pontos 

 Considerando que o cobre só tem dois isótopos a somas das suas abundâncias é 100%. 

x+y=100 ou seja x=100-y 

 63,546 =
62,9296×(100−𝑦)+64,9278×𝑦

100
↔ 𝑦 = 30,79 

 Abundância do Cu-65 é de 30,79% e a abundância do Cu-63 é de 69,21% 

Situação Pontos  

Resposta com os três tópicos 10 

Resposta com dois tópicos 7 

Resposta com um tópico 4 

 

3.1. ………………………………………………………………………………………………… 2 pontos 

 Amoníaco NH3, cloreto de sódio NaCl, metano CH4 

3.2. ………………………………………………………………………………………………… 2 pontos 

 Amoníaco – moléculas 

 Etanol – moléculas 

 Cloreto de sódio – iões 

 Gálio – átomo 

 Metano – moléculas 

Situação Pontos  

Resposta com os 5 ou 4 tópicos corretos 2 

Resposta com 3 ou 2 tópicos corretos 1 

Resposta com 1 tópico correto 0 

 

3.3. …………………………………………………………………………………………………. 2 pontos 
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 As unidades estruturais (moléculas) ficam mais desorganizadas havendo a mudança de 

estado físico (ficam mais agitadas). 

3.4. ………………………………………………………………………………………………… 2 pontos 

 Ar (NH3)=17,04 

 Ar (C2H5OH)=46,08 

 Ar (CH4)=16,05 

Situação Pontos  

Resposta com os 3 tópicos corretos 2 

Resposta com 2 tópicos corretos 1 

Resposta com 1 tópico correto 0 

 

3.5. …………………………………………………………………………………………………. 6 pontos 

 O solvente é o metano e o soluto é o amoníaco. 

 Como ambos têm o mesmo estado físico a 25ºC (gasoso) e o mesmo volume (200 cm3) o 

mais volátil (menor ponto de ebulição) é o solvente. 

Situação Pontos  

Resposta com os dois tópicos 6 

Resposta com um tópico 3 

3.6. …………………………………………………………………………………………….. 3 pontos 

 Gálio e cloreto de sódio. 

3.7. ……………………………………………………………………………………………… 3 pontos 

 Amoníaco e metano. 

4. …………………………………………………………………………………………………. 10 pontos 

 Massa NaCl (Báltico) = 0,18 g e Massa NaCl (Morto) = 0,8 g 

 Concentração da mistura = 32,7 g/L 

 A concentração da mistura não corresponde à concentração do mar Mediterrâneo que é de 

31,0 g/L. 

Situação Pontos  

Resposta com os três tópicos 10 
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Resposta com dois tópicos 7 

Resposta com um tópico 4 

 

5. ………………………………………………………………………………………………… 10 pontos 

 Cálculo da concentração de dióxido de enxofre: 2 mg/dm3. 

 A atmosfera não é propícia à cultura de bactérias dado que é superior a 1mg/dm3. 

Situação Pontos  

Resposta com os dois tópicos 10 

Resposta com um tópico 5 

 

6. ………………………………………………………………………………………………… 12 pontos 

 Cálculo de x= 3 

 Cálculo de y=4 

 Cálculo de w=2 

 Cálculo dos número atómicos Z(A)=12, Z(B)=11, Z(C)=12. 

 A afirmação é falsa pois A e C têm o mesmo número atómico logo representam o mesmo 

elemento. 

Situação Pontos  

Resposta com os 5 tópicos corretos 12 

Resposta com 4 tópicos corretos 9 

Resposta com 3 tópicos corretos 6 

Resposta com 2 tópicos corretos 3 

Resposta com 1 tópico correto 0 

 

7. …………………………………………………………………………………………………. 10 pontos 

 O lavrador necessita de preparar 20 L da solução. 

 A massa necessária para preparar os 20 L da solução é de 4000 g. 

 O lavrador deve dissolver 4 kg de sulfato de cobre (II) em 20 L de água e homogeneizar a 

solução.  
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Situação Pontos  

Resposta com os 3 tópicos corretos 10 

Resposta com 2 tópicos corretos 7 

Resposta com 1 tópico correto 4 

 

8. Opção A (D falta maioritariamente) ………………………………………………………. 5 pontos 

9.1. ………………………………………………………………………………………….. 2 pontos 

 A – espetro de absorção do átomo de hélio 

 B – espetro de emissão do átomo de hélio 

9.2. ……………………………………………………………………………………………. 6 pontos 

 As riscas em ambos os espetros correspondem à radiação emitida ou absorvida. 

 A energia de cada fotão corresponde à diferença entre níveis de energia dos eletrões. 

Como a diferença é a mesma as riscas coincidem. 

Situação Pontos  

Resposta com os dois tópicos 6 

Resposta com um tópico 3 

9.3. ……………………………………………………………………………………………… 6 pontos 

 Cada elemento químico possui um espetro de emissão ou absorção característico. 

 Estudando o espetro da luz proveniente das estrelas e comparando-o com os espetros 

individuais é possível determinar a composição das estrelas. 

Situação Pontos  

Resposta com os dois tópicos 6 

Resposta com um tópico 3 

 

10.1. Série de Balmer ……………………………………………………………………… 2 pontos 

10.2. X ……………………………………………………………………………………….. 2 pontos 

10.3. Ultra-violeta …………………………………………………………………………… 2 pontos 

10.4. Emissão (A ou B), absorção (C ou D) ………………………………………………. 2 pontos  

10.5. ………………………………………………………………………………………….. 5 pontos 
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 −1,635 × 10−18J 

10.6. …………………………………………………………………………………………… 6 pontos 

 Cálculo da energia do eletrão caso o mesmo absorvesse o fotão −3,8 × 10−19𝐽 

 Pela observação do diagrama de energia verifica-se que não existe nenhum nível com este 

valor, deste modo não haverá excitação. 

Situação Pontos  

Resposta com os dois tópicos 6 

Resposta com um tópico 3 

 

10.7. Opções A, C ……………………………………………………………………………. 5 pontos 

 

10.8. …………………………………………………………………………………………. 8 pontos 

 O espetro de emissão do átomo de hidrogénio apresenta riscas nas zonas do UV, do 

Vísivel e do Infravermelho. 

 As riscas estão associadas à radiação (fotões) emitidos aquando da desexcitação dos 

eletrões. 

 Como a energia no átomo está quantizada apenas determinados valores de energia são 

permitidos, logo só determinadas diferenças entre níveis são possíveis. 

Situação Pontos  

Resposta com os três tópicos 8 

Resposta com dois tópicos 5 

Resposta com um tópico 2 

 

11.1. ………………………………………………………………………………………………. 6 pontos 

 Uma estrela com massa de 10 vezes a massa do Sol formará uma supergigante vermelha 

e morrerá através de uma supernova dando origem a uma estrela de neutrões (pulsar). 

11.2. Opção C …………………………………………………………………………………… 5 pontos 

11.3. Opção C ……………………………………………………………………………………. 5 pontos 

11.4.1. 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝4 ……………………………………………………………………….. 2 pontos 

11.4.2. (3,1,-1), (3,1,0) ou (3,1,1) ………………………………………………………………. 5 pontos 
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11.5. ……………………………………………………………………………………………….. 5 pontos 

(A) Verdadeira (Tamanho diz respeito ao principal mas também à energia) 

(B) Falsa 

(C) Falsa. 

(D) Falsa  

(E) Falsa 

 

Situação Pontos  

Resposta com os 5 ou 4 tópicos corretos 5 

Resposta com 3 ou 2 tópicos corretos 3 

Resposta com 1 ou 0 tópicos corretos 0 

 


