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Informação-Prova – Prova de Equivalência à Frequência 

Disciplina de Física 12º Ano                                                  Ensino Secundário 

Ano letivo 2019/2020 
 

 

 

 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova do ensino secundário da disciplina de 

Física do 12º ano, a realizar este ano letivo de 2019/2020 pelos alunos que se encontram abrangidos 

pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, para os níveis de ensino 

ainda abrangidos por este normativo, com as devidas atualizações ocorridas, bem como tendo em 

conta a Portaria n.º223-A/2018, de 3 de agosto, a Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto e a Portaria 

n.º 235-A/2018, de 23 de agosto para os anos abrangidos pelas novas matrizes curriculares e, tendo em 

atenção o Decreto-Lei n.º 54  de 6 de julho para todos os ciclos e níveis de ensino. Devem também ser 

consideradas as indicações constantes do Despacho Normativo nº 3-A/2020 de 05 de março, do 

Despacho Normativo n.º 5754-A/2019 de 18 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de 

abril e, de igual modo, o Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril e Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 

de julho e demais legislação complementar a considerar. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova:   

 Tipo de Prova 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura, 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração.  
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 Indicações específicas 

 

1 Tipo de Prova: 

A Prova de Equivalência à Frequência é constituída: 

 Prova escrita (E) 

 Prova prática (P) 

 

2 Objeto de avaliação: a prova tem por referência os conteúdos do Programa da disciplina (homologado 

em 2014), e nas Metas Curriculares (MC) de Física – 12.º Ano (MEC-2014).  

 

3 Caracterização da prova: A prova de Física é uma prova escrita (E) com componente prática (P) cujo 

peso a atribuir, a cada uma das componentes, é de 70% para a componente escrita e 30% para a 

componente prática. A classificação da prova é expressa pela média ponderada e arredondada às 

unidades das classificações obtidas nas duas componentes. 

 

3.1 A Prova escrita (E) 

As Metas Curriculares foram definidas a partir de uma seleção criteriosa de conteúdos do referido 

Programa, os quais se organizaram em domínios, que correspondem às unidades temáticas, e em 

subdomínios, que são subtemas dessas unidades.  

 

 Domínio 1 - Mecânica 

 Domínio 2 – Campos de forças 

 Domínio 3 – Física Moderna 

 

Conteúdos Cotação (em pontos) 

Domínio 1 – Mecânica 100 

Domínio 2 – Campos de forças 80 

Domínio 3 – Física Moderna 20 

TOTAL 200 
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 Caracterização/estrutura da prova (E) 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, 

resposta curta e resposta restrita). 

Os itens da prova podem ter como suporte, pequenos textos, tabelas de dados, gráficos, esquemas e 

fotografias. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do Programa e Metas 

Curriculares ou à sequência dos seus conteúdos. 

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. 

A prova é cotada para 200 pontos. As cotações parcelares serão apresentadas nos critérios específicos. 

A prova inclui uma tabela de constantes e um formulário. 

 

3.2 Prova prática (P) 

Objeto de Avaliação 

As competências a avaliar nesta prova incluem uma das Atividades Laboratoriais (AL) referidas como 

obrigatórias no Programa e Metas Curriculares de Física 12.º ano. 

Tópicos Cotação (em pontos) 

Execução laboratorial, reflexão sobre o procedimento e 

recolha de dados 
100 

Tratamento de resultados, conclusões e reflexões sobre os 

resultados 
100 

TOTAL 200 

 

Caracterização/estrutura da prova (P) 

A prova consta de um protocolo relativo a uma das atividades laboratoriais referidas, que o aluno 

seguirá, executando as tarefas que lhe são pedidas. 

Execução laboratorial, reflexão sobre o procedimento e recolha de dados: 

 Manipula com correção e respeito por normas de segurança, materiais e equipamentos. 

 Executa técnicas laboratoriais, de acordo com o protocolo experimental. 

 Recolhe, regista e organiza dados de observações de fontes diversas. 
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Tratamento de resultados, conclusões e reflexões sobre os resultados: 

 Interpreta os resultados obtidos e confronta-os com as hipóteses de partida e/ou resultados de 

referência. 

 Efetua os cálculos necessários que lhe permitem tirar conclusões. 

 Identifica parâmetros que poderão afetar os resultados obtidos e/ou planifica formas de os 

controlar. 

A prova é cotada para 200 pontos. As cotações parcelares serão apresentadas nos critérios específicos. 

 
 
4. Critérios de classificação  
 
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 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 ordenamento, só é atribuída classificação se a sequência apresentada estiver 

integralmente correta. 
• 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 aspetos 
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. 

Nível 1 
Composição coerente no plano lógico-temático (encadeamento lógico do 
discurso, de acordo com o solicitado no item). 
Utilização de terminologia científica adequada e correta. 

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 
incorreções. 

Nível 3 
Composição com falhas no plano lógico-temático, ainda que com correta 
utilização de terminologia científica. 

 
• 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 aspetos 
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. 
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Nível 5 
Metodologia de resolução correta. 
Resultado final correto. 
Ausência de erros. 

Nível 4 
Metodologia de resolução correta. 
Resultado final incorreto, resultante apenas de erros de tipo 1, qualquer 
que seja o seu número. 

Nível 3 
Metodologia de resolução correta. 
Resultado final incorreto, resultante de um único erro de tipo 2, qualquer 
que seja o número de erros de tipo 1. 

Nível 2 
Metodologia de resolução correta. 
Resultado final incorreto, 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. 

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

unidades ou ausência de unidades / unidades incorretas 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 efetuadas, contabilizar apenas como 

um erro de tipo 2. 
 
Deve ser atribuída a classificação de zero pontos se a resposta apresentar: 
- metodologia de resolução incorreta – resultado incorreto; 
- metodologia de resolução incorreta – resultado correto; 
- metodologia de resolução ausente com apresentação de resultado final, mesmo que correto. 
 
• Se a resolução de um item que envolva cálculos apresentar erro exclusivamente imputável à 

resolução numérica ocorrida num item anterior, não deve ser objeto de desvalorização. 
•  Nos itens em que e solicitada a escrita de uma equação química, deve ser atribuída a 

classificação de zero pontos se alguma das espécies químicas intervenientes estiver 
incorretamente escrita, se estiver incorreta em função da reação química em causa ou se a 
equação não estiver estequiométrica e eletricamente 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 correta. 

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

 
a) A execução prática da atividade será objeto de avaliação, pelo Júri da prova, tendo em conta os 

objetivos/competências assinalados, registando na grelha de observação as cotações atribuídas. 
 

 
5. Material  
  
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 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 medição (lápis, borracha, régua, 
esquadro e transferidor). 
O examinando deve ainda ser portador de calculadora gráfica. (Ofício Circular S-DGE/2017/3040). 
A lista das calculadoras gráficas permitidas é fornecida pela Direção-Geral da Educação. 
Não é permitido o uso de corretor. 
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6. Duração da prova 
 
A Prova escrita (E) tem a duração de 90 minutos. 
A Prova prática (P) tem a duração de 90 minutos, com uma tolerância de 30 minutos. 
 
 
7. Indicações específicas 
 
A prova inclui, um formulário e uma tabela de constantes anexo a este documento. 
Outros dados imprescindíveis à resolução de um dado item, para além dos indicados nos textos, nos 
gráficos, nas figuras ou nas tabelas que lhes estão anexados(as), são indicados no final do seu 
enunciado. 
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Anexo 1 

Formulário 

• Segunda Lei de 

Newton.............................................................................................................................. F ma   

F  – resultante das forças que atuam num corpo de massa m 

a – aceleração do centro de massa do corpo 

• Equações do movimento com aceleração constante ..
2

0 0

1

2
r r v t a t               

r  – posição 

v  – velocidade 

0
v v a t    a – aceleração do centro de massa do corpo 

t  – tempo 

• Velocidade do centro de massa de um sistema de n partículas 

………
1 1 2 2

1 2

CM

n n

n

m v m v m v
v

m m m

 


 
 

i
m  – massa da partícula i 

iv  – velocidade da partícula i 

• Momento linear total de um sistema de partículas   

CMp M v  

M – massa total do sistema 

CMv  – velocidade do centro de massa 

• Lei fundamental da dinâmica para um sistema de partículas      ext

d

d

p
F

t
  

extF  – resultante das forças exteriores que atuam no sistema 

p  – momento linear total 

• 3.ª Lei de Kepler           

3

2
constante

R


T
 

R – raio da órbita circular de um planeta 

T  – período do movimento orbital desse planeta 

• Lei de Newton da Gravitação Universal   

1 2

2g r

m m
F G e

r
  

gF  – força exercida na massa pontual m2 pela massa pontual m1 

r – distância entre as duas massas 

re  – vetor unitário que aponta da massa m2 para a massa m1 

G – constante de gravitação universal 

• Lei de Coulomb   

2

0

1

4π
e r

'q q
F e

r
  

eF  – força exercida na carga elétrica pontual q' pela carga elétrica pontual  

r – distância entre as duas cargas colocadas no vazio 

re  – vetor unitário que aponta da carga q para a carga q' 

0
  – permitividade elétrica do vácuo 

• Ação simultânea de campos elétricos e magnéticos sobre cargas em movimento  

emF qE qv B    

emF  – força eletromagnética que atua numa carga elétrica q que se desloca com velocidade v num ponto onde 

existe um campo elétrico E  e um campo magnético B  
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Anexo 2 

Tabela de constantes 

 
 

Velocidade de propagação da luz no vácuo 
8 13 00 10 – , m sc     

Módulo da aceleração gravítica de um corpo junto à superfície da Terra 
210 – m sg    

Massa da Terra 
245 98 10T , kgM     

Constante de Gravitação Universal 
11 2 26 67 10–  – , Nm kgG     

Constante de Planck 
346 63 10– , J sh     

Carga elementar 
191 60 10– , Ce     

Massa do eletrão 
319 11 10– 

e   , kgm     

Massa do protão 
271 67 10– 

p   , kgm     

0

0

1

4π
k


   9 2 2

0
9 00 10, N m Ck     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


