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12.º Ano de Escolaridade
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência
do ensino secundário da disciplina de Física, a realizar em 2021, nomeadamente:


Objeto de avaliação



Caracterização da prova



Material



Duração



Critérios gerais de classificação

As informações sobre a prova apresentadas neste documento não dispensam a consulta da
legislação aplicável e do Programa da disciplina.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Física e permite avaliar aprendizagens passíveis
de avaliação numa prova escrita e numa prova prática de duração limitada, nomeadamente:
– Conhecimento e compreensão de conceitos;
– Compreensão das relações existentes entre aqueles conceitos e que permitiram
estabelecer princípios, leis e teorias;
– Aplicação dos conceitos e das relações entre eles a situações e a contextos diversificados;
– Seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação apresentada sob a forma
de textos, de gráficos, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas de
natureza diversa, por exemplo, relativas a atividades experimentais;
– Produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos
diversificados;
– Comunicação de ideias por escrito.
Neste sentido, a prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos
programáticos da disciplina.
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Caracterização da Prova
A prova apresenta duas componentes, prova escrita e prova prática.
A componente escrita vale 70% e a componente prática 30%.
Cada componente é cotada na escala de 0 a 200 pontos.
A classificação final da prova é expressa pela média ponderada e arredondada às unidades
das classificações obtidas nas duas componentes.
A prova escrita está organizada por grupos de itens.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos,
tabelas de dados, gráficos, fotografias e esquemas.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do programa ou à
sequência dos seus conteúdos.
Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma
das subunidades do programa.
A distribuição da cotação pelas unidades do programa na prova escrita apresenta-se no
Quadro 1.

Quadro 1 — A distribuição da cotação
PROVA ESCRITA
Domínios

Subdomínios

Cotação
(em pontos)

1 - MECÂNICA

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

80 a 110

2 – CAMPOS DE FORÇAS

Campo gravítico
Campo elétrico
Ação de campos magnéticos sobre cargas em movimento e
correntes

60 a 90

3 – FÍSICA MODERNA

Introdução à física quântica
Núcleos atómicos e radioatividade

10 a 30
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Caracterização da prova escrita
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção
(por exemplo, resposta curta e resposta restrita).
A prova é cotada para 200 pontos.
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação da prova escrita
Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

Escolha múltipla

5 a 12

8

Resposta curta

1a6

8 a 10

Resposta restrita/ cálculos

10 a 16

10 a 16

Tipologia de itens

Itens de seleção
Itens de
construção

As respostas aos itens de resposta curta podem envolver, por exemplo, a apresentação de
uma palavra, de uma expressão, de uma frase, de um número, de uma equação ou de uma
fórmula.
As respostas aos itens de resposta restrita podem envolver a produção de um texto com
apresentação de uma explicação, de uma previsão, de uma justificação ou de uma conclusão;
ou podem envolver a realização de cálculos e a apresentação de justificações ou de
conclusões; ou podem requerer a utilização das potencialidades gráficas da calculadora,
solicitando, por exemplo, a reprodução de gráficos visualizados na mesma.
A prova inclui a tabela de constantes, o formulário e a tabela periódica, anexos a este
documento.
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Caracterização da prova prática
A prova prática está organizada através de um protocolo de atividade prática.
A prova prática é cotada para 200 pontos.
A valorização das componentes da prova prática apresenta-se no Quadro 3.
Quadro 3 — Valorização das componentes da prova prática
PROVA PRÁTICA
Domínios

Subdomínios

Cotação
(em pontos)

Características e estrutura da prova
Protocolo de atividade prática que inclui:
- identificação de material de laboratório;
- cumprimento de regras de segurança;

1- MECÂNICA

2 - CAMPOS DE
FORÇAS

A
componente
- construção
de
uma
montagem
prática inclui a
laboratorial a partir de um esquema ou
realização de uma
de uma descrição;
das
atividades
- recolha de dados utilizando quer
laboratoriais (A.L.)
material de laboratório tradicional quer
referidas
nos
um sistema automático de aquisição de
domínios 1 e 2 do
dados;
Programa
da
disciplina de Física.
- representação em tabela e/ou gráfico
de medidas experimentais.
-

itens de resposta restrita, póslaboratorial,
com
apresentação
obrigatória de todos os cálculos e
justificações.

20

70

40

70

Material
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino
(modelo oficial).
O examinando deve ser portador de material de desenho e de medida (lápis, borracha, régua
graduada, esquadro e transferidor), assim como de uma calculadora gráfica.
A lista das calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Educação.
Não é permitido o uso de corretor.
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Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
A prova prática tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos. No entanto, 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 o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser
considerada apenas 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.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- Uma opção incorreta
- Mais do que uma opção correta
Não há lugar a classificações intermédias.

Nos itens Associação/Correspondência, os critérios de classificação das respostas apresentamse organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada
pontuação.

Itens de construção
Itens de resposta restrita
Poderão ser atribuídas pontuações às respostas parcialmente corretas, de acordo com os
critérios específicos de classificação.
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por
níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa corresponde
uma dada pontuação.
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Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a
organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.
Caso as respostas a este tipo de itens contenham elementos contraditórios, são considerados
para efeito de classificação apenas os tópicos que não apresentem esses elementos.
Nos itens de cálculo, a classificação a atribuir decorre do enquadramento da resposta em níveis
de desempenho relacionados com a consecução das etapas necessárias à resolução do item, de
acordo com os critérios específicos de classificação, e em níveis de desempenho relacionados
com o tipo de erros cometidos.
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.
Se a resposta apresentar apenas o resultado final, não incluindo os cálculos efetuados e as
justificações e/ou conclusões solicitadas, é classificada com zero pontos.
Qualquer processo de resolução cientificamente correto, ainda que não previsto nos critérios
de específicos, deve ser considerado para efeito de classificação, desde que adequado ao
solicitado.
A utilização não adequada de abreviaturas, de siglas e/ou de símbolos nas respostas aos itens
de construção pode implicar uma penalização da resposta.
Do mesmo modo, nos itens de construção em que seja solicitada uma explicação, uma
previsão, uma justificação ou uma conclusão, poderão estar sujeitas a penalização as respostas
em que seja apresentada, apenas, uma esquematização do(s) raciocínio(s) efetuado(s).

Maio de 2021
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Anexo 1- Tabela de constantes e Formulário

FORMULÁRIO
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