Ano Letivo de 2021/2022
INFORMAÇÃO - PROVA DE E QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Física

2022

Código da prova - 315
12.º Ano de Escolaridade
Decr eto-Lei 55/2018; Despacho Nor mativo 7A/2022

Modalidade da prova: Escrita e Prática
Duração: Prova Escrita: 90 minutos
Prova Prática: 90 minutos (+30 minutos de tolerância)

1. OBJETO DE AV ALIAÇÃO
A Prova de Equivalência à Frequência tem por referência os conteúdos do programa em vigor na
disciplina de Física do 12º ano e será elaborada de modo a incidir sobre as Aprendizagens Essenciais em
articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Os domínios organizadores das aprendizagens essenciais, Mecânica Clássica, Eletricidade e Magne tism o ,
Física Quântica e Física Nuclear, poderão ser consultados em:
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/12_fisica.pdf
A prova permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova de duração limitada, que
envolve uma parte escrita e uma parte prática (laboratorial):
- conhecimento e compreensão de conceitos, leis e teorias que descrevem, explicam e preveem
fenómenos e que fundamentam a aplicação daqueles conceitos em situações e contextos
diversificados;
- produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos diversificados;
- seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação relativa a situaçõ es concretas;
- execução de uma atividade laboratorial, recolha e tratamento de resultados experimentais.

2. C ARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROV A

Componente escrita:
A prova pode apresentar cinco a oito grupos de itens.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, gráficos, fo t o grafias e
esquemas.
Estes grupos podem ter um número diferente de itens.
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Quadro 1 – Valorização dos domínios programáticos na prova escrita
Domínios

Valorização
aproximada

Subdomínios
- Cinemática e dinâmica da partícula a duas dimensões
- Centro de massa e momento linear de sistemas de
partículas

Mecânica

70 a 80%

- Campo gravítico e campo elétrico

Campos de forças

20 a 30%

- Ação de campos magnéticos sobre cargas em movimento

Alguns dos grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um
dos temas propostos.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, seleção, etc.) e itens de construção (resposta curta e
resposta restrita). Cada grupo pode incluir itens de diferentes tipos.
Quadro 2 – Estrutura da prova
Tipologia de itens

Escolha múltipla
Associação
ITENS DE SELEÇÃO Ordenação
Verdadeiro / falso
Completamento
Resposta curta
ITENS DE
CONSTRUÇÃO

Resposta restrita

Número de itens
(intervalo)

Cotação por item
(em pontos)

8-12

8

3-6
3-5
1-2
Total →

8
12
16
200

Componente Prática
A prova inclui um protocolo experimental sobre uma das atividades laboratoriais previstas no programa
curricular da disciplina.
É fornecido ao examinando todo o material de laboratório e reagentes necessários à execução da
atividade proposta. Com base nos resultados e observações efetuadas poderá ser solicitad a ao aluno a
elaboração de um relatório segundo as orientações descritas no enunciado da prova e/ou respostas a
questões pós-laboratoriais.

Quadro 3: Tipologia e respetiva cotação
Tipologia

Cotação (pontos)

Execução laboratorial

100

Elaboração do Relatório e/ou resposta a questionário pós-laboratorial

100
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação final é expressa pela média ponderada e arredondada às unidades das classificações
obtidas nas duas componentes. À componente escrita será atribuído o peso de 70% e à componente
prática o peso de 30%, sendo atribuída a cada uma das componentes a realizar a cotação de zero a
duzentos pontos.
Os critérios gerais de classificação da prova de Equivalência à Frequência desta disciplina, que a seguir
se apresentam, são os mesmos que são utilizados na classificação de testes e exames nacionais das
disciplinas do grupo de Física e Química.
Componente escrita
Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correta. As respostas incorretas 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 correta);
o número do item e/ou a letra da alternativa escolhida ilegíveis.

Nos itens de resposta curta as respostas são classificadas de acordo com os elementos solicitados e
apresentados. Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerado s 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.
As respostas em que sejam utilizadas abreviaturas, siglas ou símbolos não claramente identificados são
classificadas com zero pontos.
Nos itens de resposta restrita os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de
desempenho ou por etapas. 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. Se
permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois
tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é clas sificada com
zero pontos.
As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes do s crit ério s
específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os
apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado
pelos documentos curriculares de referência.
Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em co nt a o s t ó pico s
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 raciocíni o
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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 apresen tam organizados por etapas resulta da
soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas, à qual podem ser subtraídos pontos em função
dos erros cometidos.
Na classificação das respostas aos itens que envolvam a realização de cálculos, consideram-se dois t ipo s
de erros:
Erros de tipo 1 — erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de valores numéricos na
resolução, conversão incorreta de unidades, desde que coerentes com a grandeza
calculada, ou apresentação de unidades incorretas no resultado fin al, 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 subtraíd o(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 t ipo
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.
Situação
1. Apresentação apenas do resultado final, não
incluindo os cálculos efetuados nem as
justificações ou conclusões solicitadas.
2. Utilização de processos de resolução não
previstos nos critérios específicos de
classificação.
3. Utilização de processos de resolução que não
respeitem as instruções dadas.
4. Utilização de valores numéricos de outras
grandezas que não apenas as referidas na
prova (no enunciado dos itens, na tabela de
constantes e na tabela periódica).

Classificação
A resposta é classificada com zero pontos.

É aceite qualquer processo de resolução cientificamente
correto, desde que respeite as instruções dadas.
Os critérios específicos serão adaptados, em cada caso,
ao processo de resolução apresentado.
Se a instrução dada se referir apenas a uma etapa de
resolução, essa etapa é pontuada com zero pontos.
Se a instrução se referir ao processo global de resolução
do item, a resposta é classificada com zero pontos.
As etapas em que os valores dessas grandezas forem
utilizados são pontuadas com zero pontos.

6. Utilização de expressões ou de equações
erradas.

As etapas em que esses valores forem utilizados são
pontuadas com zero pontos, salvo se esses valores
resultarem de erros de transcrição identificáv eis, caso
em que serão considerados erros de tipo 1.
As etapas em que essas expressões ou es sas equ ações
forem utilizadas são pontuadas com zero pontos

7. Obtenção ou utilização de valores numéricos

As etapas em que esses valores forem obtidos ou

5. Utilização de valores numéricos diferentes dos
fornecidos no enunciado dos itens.
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que careçam de significado físico.
8. Não apresentação dos cálculos correspondentes
a uma ou mais etapas de resolução.

9. Omissão de uma ou mais etapas de resolução.
10. Resolução com erros (de tipo 1 ou de tipo 2)
de uma ou mais etapas necessárias à resolução
das etapas subsequentes.
11. Não explicitação dos valores numéricos a
calcular em etapas de resolução intermédias.
12. Ausência de unidades ou apresentação de
unidades incorretas nos resultados obtidos em
etapas de resolução intermédias.

utilizados são pontuadas com zero pontos.
As etapas nas quais os cálculos não sejam apresentados
são pontuadas com zero pontos.
As etapas subsequentes que delas dependam são
pontuadas de acordo com os critérios de classificação,
desde que sejam apresentados, pelo menos, os v alores
das grandezas a obter naquelas etapas.
Essas etapas e as etapas subsequentes que delas
dependam são pontuadas com zero pontos.
Essas etapas e as etapas subsequentes são pontuadas de
acordo com os critérios de classificação.
A não explicitação desses valores não implica, por si só,
qualquer desvalorização, desde que seja dada
continuidade ao processo de resolução.
Estas situações não implicam, por si só, qualquer
desvalorização.

13. Apresentação de uma unidade correta no
resultado final diferente daquela que é
considerada nos critérios específicos de
classificação.

Esta situação não implica, por si só, qualquer
desvalorização, exceto se houver uma instrução
explícita relativa à unidade a utilizar, caso em que será
considerado um erro de tipo 2.

14. Apresentação de cálculos desnecessários que
evidenciam a não identificação da grandeza
cujo cálculo foi solicitado.

A última etapa prevista nos critérios específicos de
classificação é pontuada com zero pontos.

15. Apresentação de valores calculados com
arredondamentos incorretos ou com um
número incorreto de algarismos significativos.

A apresentação desses valores não implica, por si só,
qualquer desvalorização. Constituem exceção situações
decorrentes da resolução de itens de natureza
experimental e situações em que haja uma instrução
explícita relativa a arredondamentos ou a algarismos
significativos.

Componente prática:
A avaliação da execução da atividade é realizada com base numa grelha de observação de
comportamentos, onde serão avaliados os seguintes itens:
- Cumprimento das regras de segurança.
- Execução correta do procedimento experimental.
- Manuseamento correto do material de laboratório a utilizar.
- Utilização correta de aparelhos/equipamentos laboratoriais.
- Registo correto dos valores obtidos nas medições efetuadas e das observações realizadas.
Na componente prática, nas respostas às questões pós-laboratoriais, sempre que necessária a elaboração
de um texto ou a execução de um cálculo numérico serão aplicados os critérios gerais referidos para
prova escrita.

4. M ATERIAL
Como material de escrita, apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta indelével.
O aluno deve ser portador de calculadora gráfica em modo de exame.
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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A prova inclui uma tabela de constantes e um formulário ( Ver Anexos 1 e 2).
Na prova prática o uso de bata é obrigatório

5. DURAÇÃO
A prova escrita tem a duração de 90 minutos (sem tolerância)
A prova prática tem a duração de 90 minutos (+ 30 min de tolerância)
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Prova de Física (código 315)

2022
ANEXO 1 - Tabela

de constantes

Módulo da aceleração gravítica junto à superfície
da Terra
Pressão atmosférica normal
Massa volúmica da água líquida
Massa da Terra
Massa do eletrão
Massa do protão
Massa do neutrão

Unidade de massa atómica unificada
Constante de gravitação universal

G = 6,67

10–11 N m2 kg–2

Módulo da velocidade da luz no vácuo
Constante de Planck

Constante de Avogadro
Carga elementar
Permitividade elétrica do vácuo
Constante eletrostática do vácuo
Constante de Stefan-Boltzmann
Constante de Wien
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Prova de Física (código 315)

2022
ANEXO 2 - Formulário

Cinemática

Dinâmica

Energia em movimentos

Sistemas de partículas

Fluidos

Campo gravítico
G
Campo elétrico

Ação de campos magnéticos sobre cargas elétricas
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