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COTAÇÕES

1. ......................................................................................................................................... 25 pontos

1.1. ........................................................................................................... 8 pontos

1.2. ........................................................................................................... 9 pontos

1.3. ........................................................................................................... 8 pontos

2. ......................................................................................................................................... 22 pontos

2.1. ........................................................................................................... 8 pontos

2.2. ........................................................................................................... 14 pontos

3. ......................................................................................................................................... 44 pontos

3.1. ........................................................................................................... xx8 pontos

3.2.

3.2.1. ................................................................................................ 18 pontos

3.2.2. ................................................................................................ 18 pontos

3.2.3. ................................................................................................ 112 pontos

3.3. ........................................................................................................... xx8 pontos

4. ......................................................................................................................................... 38 pontos

4.1.

4.1.1. ................................................................................................ 112 pontos

4.1.2. ................................................................................................ 110 pontos

4.2. ........................................................................................................... 8 pontos

4.3. ........................................................................................................... 8 pontos

5. ......................................................................................................................................... 37 pontos

5.1.

5.1.1. ................................................................................................ 18 pontos

5.1.2. ................................................................................................ 112 pontos

5.2. ........................................................................................................... 8 pontos

5.3. ........................................................................................................... 9 pontos

6. ......................................................................................................................................... 34 pontos

6.1. ........................................................................................................... 8 pontos

6.2. ........................................................................................................... 8 pontos

6.3.

6.3.1. ................................................................................................ 19 pontos

6.3.2. ................................................................................................ 19 pontos

_____________________

TOTAL .................................................... 200 pontos



CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

Dado a prova apresentar duas versões, o examinando terá de indicar na sua folha de respostas a

versão a que está a responder. A ausência dessa indicação implica a atribuição de zero pontos a

todos os itens de escolha múltipla.

Apresentam-se, em seguida, critérios gerais de classificação da prova de exame nacional desta

disciplina.

• Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correcta. As respostas

incorrectas são classificadas com zero pontos.

Também deve ser atribuída a classificação de zero pontos aos itens em que o examinando

apresente:

– mais do que uma opção (ainda que incluindo a opção correcta);

– o número do item e/ou a letra da alternativa escolhida ilegíveis.

• Nos itens de ordenamento, só é atribuída classificação se a sequência apresentada estiver

integralmente correcta.

•  Nos itens de verdadeiro / falso, de associação e de correspondência, a classificação a atribuir

tem em conta o nível de desempenho revelado na resposta.

•  Nos itens de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são

considerados para efeito de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a

ordem pela qual são apresentados na resposta.

Porém, se os elementos referidos revelarem contradição entre si, a classificação a atribuir é de zero

pontos.

•  Nos itens de resposta aberta em que é solicitada a escrita de um texto, os critérios de classificação

estão organizados por níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas.

O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspectos

relativos aos conteúdos, à organização lógico-temática e à utilização de terminologia científica, cuja

valorização deve ser feita de acordo com os descritores apresentados no quadro.

•  Nos itens de resposta aberta que envolvam a resolução de exercícios numéricos, os critérios de

classificação estão organizados por níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas.

O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspectos

relativos à metodologia de resolução, à tipologia de erros cometidos e ao resultado final, cuja

valorização deve ser feita de acordo com os descritores apresentados no quadro.

Nível 3

Composição coerente no plano lógico-temático (encadeamento lógico do

discurso, de acordo com o solicitado no item).

Utilização de terminologia científica adequada e correcta.

Nível 2

Composição coerente no plano lógico-temático (encadeamento lógico do

discurso, de acordo com o solicitado no item).

Utilização, ocasional, de terminologia científica não adequada e/ou com

incorrecções.

Nível 1
Composição com falhas no plano lógico-temático, ainda que com correcta

utilização de terminologia científica.
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Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta dos dados, conversão

incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de

conversão de unidades(*), e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

Deve ser atribuída a classificação de zero pontos se a resposta apresentar:

• metodologia de resolução incorrecta – resultado incorrecto;

• metodologia de resolução incorrecta – resultado correcto;

• metodologia de resolução ausente com apresentação de resultado final, mesmo que

correcto.

• Se a resolução de um item que envolva cálculos apresentar erro exclusivamente imputável à

resolução numérica ocorrida num item anterior, não deve ser objecto de desvalorização.

• Nos itens em que é solicitada a escrita de uma equação química, deve ser atribuída a

classificação de zero pontos se alguma das espécies químicas intervenientes estiver

incorrectamente escrita, se estiver incorrecta em função da reacção química em causa ou se a

equação não estiver estequiométrica e electricamente acertada.

• Os cenários de metodologia de resposta apresentados para alguns dos itens de resposta aberta

podem não esgotar todas as possíveis hipóteses de resposta. Deve ser atribuído um nível de

desempenho equivalente se, em alternativa, o examinando apresentar uma outra metodologia de

resolução igualmente correcta.

• As classificações a atribuir às respostas dos examinandos são expressas obrigatoriamente em

números inteiros.

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final correcto.

Ausência de erros.

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1, qualquer que

seja o seu número.

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2, qualquer que

seja o número de erros de tipo 1.

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2, qualquer

que seja o número de erros de tipo 1.

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta, isto é, apresentação de apenas uma das

etapas de resolução consideradas como mínimas, qualquer que seja o número

de erros de tipo 1.

V.S.F.F.
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS

1.1. Versão 1 – (D); Versão 2 – (C)..................................................................................... 8 pontos

1.2. ...................................................................................................................................... 9 pontos

Ânodo   2 C�
–
(�) → C�2(g) + 2 e

–

Cátodo  Mg
2+

(�) +  2 e
–

→ Mg(�)

A classificação da resposta a este item é feita em função do enquadramento da mesma num dos
níveis de desempenho, de acordo com a tabela seguinte:

Nota: • A utilização de Þ numa das equações (ou em ambas) corresponde a uma desvalorização de 1 ponto na

resposta.

Nota: • A omissão e/ou incorrecção de um ou mais estados físicos corresponde a uma desvalorização de 1 ponto na

resposta.

1.3. Versão 1 – (D); Versão 2 – (B)..................................................................................... 8 pontos

2.1. Versão 1 – (C); Versão 2 – (D)..................................................................................... 8 pontos

2.2. ...................................................................................................................................... 14 pontos

Tópicos a serem avaliados na resposta:

• Refere que, na solução aquosa de KCN, existem iões CN
–
(aq).

• Refere que a reacção de formação do ião complexo é muito extensa e faz diminuir a

concentração do ião Ag
+
(aq) na solução.

• Relaciona a diminuição da concentração do ião Ag
+
(aq) na solução com o aumento da

solubilidade de AgI(s).

A classificação da resposta a este item é feita em função do enquadramento da mesma num dos
níveis de desempenho, de acordo com a tabela seguinte:

Forma

Conteúdo

Nível 3 Nível 2 Nível 1

A composição con-

templa os três tópi-

cos referidos.

14 13 12

A composição con-

templa dois dos

tópicos referidos.

10 9 8

Nível 2
As duas equações correctas, explicitamente associadas aos

respectivos eléctrodos.
9

Nível 1
As duas equações correctas, sem associação explícita aos respectivos

eléctrodos, ou incorrectamente associadas.
6
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Se o examinando referir apenas 1 tópico:

– atribuir a classificação de 5 pontos se este estiver correcto;

– atribuir a classificação de 4 pontos se for utilizada ocasionalmente uma terminologia científica não

adequada e/ou com incorrecções.

3.1. Versão 1 – (B); Versão 2 – (A)..................................................................................... 8 pontos

3.2.1. ................................................................................................................................... 8 pontos

CO3

2–
/ HCO3

–
e     HCO3

–
/ H2CO3

ou

HCO3

–
/ CO3

2–
e     H2CO3 / HCO3

–

A classificação da resposta a este item é feita em função do enquadramento da mesma num dos
níveis de desempenho, de acordo com a tabela seguinte:

3.2.2. Versão 1 – (C); Versão 2 – (B).................................................................................. 8 pontos

3.2.3. ................................................................................................................................... 12 pontos

Uma metodologia de resolução deve apresentar, no mínimo, as seguintes etapas de resolução,

para ser considerada correcta:

• Calcula a concentração do ião OH
–
(aq), utilizando o valor de pH registado no gráfico, no

primeiro ponto de equivalência (ponto B) (2,0 × 10
–6

mol dm
–3

).

• Calcula a razão , utilizando a expressão da constante de basicidade (1,15 × 10
–2

).
[H2CO3]e

––————–

[HCO3

–
]e

Nível 2 Indica correctamente os dois pares conjugados ácido-base. 8

Nível 1 Indica correctamente apenas um dos pares conjugados ácido-base. 4

V.S.F.F.
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Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta dos dados, conversão

incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de

conversão de unidades(*), e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

Se a resposta apresentar ausência de metodologia de resolução ou metodologia de resolução

incorrecta, ainda que com um resultado final correcto, a classificação a atribuir será de zero pontos.

3.3. Versão 1 – (D); Versão 2 – (C)..................................................................................... 8 pontos

4.1.1. ................................................................................................................................... 12 pontos

Uma metodologia de resolução deve apresentar, no mínimo, as seguintes etapas de resolução,

para ser considerada correcta:

• Calcula a quantidade, n, do CO2 que resulta da combustão completa de 250 g de butano,

atendendo à estequiometria da reacção (17,2 mol).

• Calcula o valor da pressão do CO2, utilizando a equação dos gases ideais (1,02 atm).

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final correcto.

Ausência de erros.

12

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,

qualquer que seja o seu número.

11

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

9

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

7

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta, isto é, apresentação de apenas

uma das etapas de resolução consideradas como mínimas, qualquer

que seja o número de erros de tipo 1.

5
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Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta dos dados, conversão

incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de

conversão de unidades(*), e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

Se a resposta apresentar ausência de metodologia de resolução ou metodologia de resolução

incorrecta, ainda que com um resultado final correcto, a classificação a atribuir será de zero pontos.

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final correcto.

Ausência de erros.

12

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,

qualquer que seja o seu número.

11

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

9

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

7

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta, isto é, apresentação de apenas

uma das etapas de resolução consideradas como mínimas, qualquer

que seja o número de erros de tipo 1.

5

V.S.F.F.
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4.1.2. ................................................................................................................................... 10 pontos

A pressão diminui.

Sendo a quantidade de gás e o volume constantes, a pressão é directamente proporcional à

temperatura absoluta.

A classificação da resposta a este item é feita em função do enquadramento da mesma num dos
níveis de desempenho, de acordo com a tabela seguinte:

4.2. Versão 1 – (A); Versão 2 – (B)..................................................................................... 8 pontos

4.3. Versão 1 – (C); Versão 2 – (D)..................................................................................... 8 pontos

5.1.1. Versão 1 – (B); Versão 2 – (C).................................................................................. 8 pontos

5.1.2. ................................................................................................................................... 12 pontos

Uma metodologia de resolução deve apresentar, no mínimo, as seguintes etapas de resolução,

para ser considerada correcta:

• Calcula, utilizando a equação que relaciona a massa com a energia, o valor da energia

libertada correspondente à variação da massa (3,0 × 10
–11

J).

• Calcula o valor da energia libertada por 3,0 g de plutónio - 239 (2,3 × 10
11

J).

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta dos dados, conversão

incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final correcto.

Ausência de erros.

12

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,

qualquer que seja o seu número.

11

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

9

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

7

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta, isto é, apresentação de apenas

uma das etapas de resolução consideradas como mínimas, qualquer

que seja o número de erros de tipo 1.

5

Nível 2 Indica a alteração prevista e justifica correctamente. 10

Nível 1
Indica a alteração prevista com ausência de justificação ou justificação

incorrecta.
3
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Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de

conversão de unidades(*), e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

Se a resposta apresentar ausência de metodologia de resolução ou metodologia de resolução

incorrecta, ainda que com um resultado final correcto, a classificação a atribuir será de zero pontos.

5.2. Versão 1 – (B); Versão 2 – (D)..................................................................................... 8 pontos

5.3. ...................................................................................................................................... 9 pontos

Vantagens: economia dos combustíveis fósseis, não contribuição para o aumento do efeito de

estufa, ou outras equivalentes.

Desvantagens: eventuais acidentes, que provocam danos ambientais graves, produção e

posterior eliminação de resíduos radioactivos, ou outras equivalentes.

A classificação da resposta a este item é feita em função do enquadramento da mesma num
dos níveis de desempenho, de acordo com a tabela seguinte:

6.1. Versão 1 – (C); Versão 2 – (B)..................................................................................... 8 pontos

6.2. Versão 1 – (B); Versão 2 – (C)..................................................................................... 8 pontos

6.3.1. ................................................................................................................................... 9 pontos

A cada um dos átomos de carbono estão ligados átomos de um mesmo elemento, o que não

possibilita uma configuração cis e uma trans.

A classificação da resposta a este item é feita em função do enquadramento da mesma num
dos níveis de desempenho, de acordo com a tabela seguinte:

Nível 2 Explica correctamente a razão. 9

Nível 1
Refere o descrito no nível 2, ou equivalente, utilizando ocasionalmente

uma terminologia inadequada e/ou com incorrecções.
7

Nível 2 Indica correctamente uma vantagem e uma desvantagem. 9

Nível 1 Indica correctamente uma vantagem ou uma desvantagem. 4

V.S.F.F.
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6.3.2. ................................................................................................................................... 9 pontos

A classificação da resposta a este item é feita em função do enquadramento da mesma num
dos níveis de desempenho, de acordo com a tabela seguinte:

Nota: não desvalorizar a ausência dos parêntesis e/ou do índice n.

Nível 2
Representa correctamente, sem omissão de nenhuma das ligações

existentes.
9

Nível 1
Representa correctamente, com omissão de uma ou mais das ligações

existentes.
6
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