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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 zero 
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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. 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CORREÇÃO 

1.1. Opção B ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

1.2. …………………………………………………………………………………………… 2 pontos 

 Existência da radiação cósmica de fundo de microondas; OU 

 Expansão do universo; OU 

 A abundância relativa dos elementos leves no universo. 

1.3. Opção C ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

1.4. Opção D ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

1.5. Opção D ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

1.6. Opção C ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

1.7. Opção A ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

1.8. Opção C ………………………………………………………………………………… 5 pontos  

1.9. Opção D ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

1.10. Opção A ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

1.11. …………………………………………………………………………………………… 12 pontos 

 O número de níveis pelos quais os eletrões estão distribuidos corresponde ao período do 

elemento na Tabela Periódica e o número de eletrões de valência corresponde ao número 

do grupo, para os elementos dos grupos 1 e 2, e com o acréscimo de 10 para os elementos 

dos grupos 13 ao 18. 

 O raio atómico aumenta ao longo do grupo e diminui ao longo do período. Ao longo do 

período o efeito dominante é o aumento da carga nuclear que atrai com mais intensidade os 

eletrões que se encontram distribuidos pelo mesmo número de níveis. Ao longo do grupo o 

efeito dominante é o aumento do número de níveis pelos quais os eletrões estão distribuidos 

fazendo com que o raio atómico aumente. 

 A energia de ionização aumenta ao longo do período, pois como o raio diminui é mais dificil 

remover um eletrão, e a energia de ionização diminui ao longo de um grupo dado que o raio 

atómico aumenta e é mais fácil remover um eletrão. 

2.1. Opção D ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

2.2. ……………………………….…………………………………………………………… 2 pontos 

 Duas riscas negras onde estariam as riscas brilhantes na zona do amarelo. 

2.3. …………………………………………………………………………………………… 6 pontos 

 Os espetros atómicos são característicos de cada elemento podendo ser usados como 

método de identiicação. 

 Comparando o espetro da luz proveniente das estrelas com os dos elementos é possível 

determinar a composição das estrelas. 
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2.4. Opção A ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

2.5.1. Opção A ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

2.5.2. Opção C ……………………………………………………………….……………… 5 pontos 

3.1. Opção C ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

3.2. Opção C ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

3.3. Opção A ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

3.4. Opção C ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

3.5. Opção B ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

3.6.1.  ………………………………………………………………………………………… 2 pontos 

 Espetro de riscas OU descontinuo 

3.6.2. ……….………………………………………………………………………………… 12 pontos 

 A risca R tem de energia 4,58×10-19 J 

 O nível de chegada da transição é o dois pois o espetro é da zona do visível; 

 𝐸𝑛 = 𝐸2 + 𝐸𝑓𝑜𝑡ã𝑜 

𝐸𝑛 = −0,54 × 10−18 +  4,58 × 10−19 

𝐸𝑛 = −8,20 × 10−20𝐽 

4.1. ……………..………………………………………………………………………………… 2 pontos 

 Eletrões de valência 

4.2. …………….………………………………………………………………………………… 2 pontos 

 orbital 

4.3. Opção C ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

4.4. Opção B ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

4.5. Opção B ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

4.6. Opção D ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

4.7. Opção B ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

4.8. Opção C ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

4.9. Opção B ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

4.10. …………………………………………………………………………………………… 6 pontos 

 Os elementos sódio e enxofre pertencem ao mesmo período da tabela periódica: terceiro; 

 O raio atómico diminui ao longo do período. 

 Como o enxofre pertence a um grupo posterior ao do sódio o raio atómico do sódio é superior 

ao do enxofre. 
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4.11. …………..………………………………………………………………………………… 6 pontos 

 Os iões sódio e fluoreto são espécies químicas isoeletrónicas, ou seja, têm a mesma 

configuração eletrónica – 10 eletrões. 

 Como a carga nuclear do ião sódio é superior (+11) é do fluoreto (+9) os eletrões estão mais 

atraídos; 

 O ião fluoreto apresenta maior raio. 

5.1. …………..………………………………………………………………………………… 6 pontos 

 A energia cinética com que os eletrões são ejetados corresponde à diferença entre a energia 

da radiação e a energia de remoção; 

 A energia da radiação violeta é superior à energia da radiação verde; 

 Como a energia de remoção é igual a radiação violeta ejeta eletrões com maior energia 

cinética. 

5.2. ……………………………………………………………………………………………… 6 pontos 

 O césio e o potássio encontram-se ambos no primeiro grupo da tabela periódica dado que 

têm um eletrão de valência. 

 A energia de ionização diminui ao longo do grupo; 

 O césio pertence a um período posterior à do potássio portanto terá menor energia de 

ionização. 

5.3. Opção B ………………………………………………………………………………… 5 pontos 

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

 Cálculo da massa de soluto proveniente da solução concentrada 𝑚 = 𝐶 × 𝑉 = 5,85 ×

0,100 = 0,585 𝑔 

 Cálculo da nova concentração 𝐶 =
𝑚

𝑉
=

0,585

0,500
= 1,170

𝑔

𝑑𝑚3 

 

 

 


