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12 º.ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de Julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 
secundário da disciplina de Física, a realizar em 2018, nele consta: 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Material 
• Duração 
• Critérios gerais de classificação 

Objeto de avaliação 

A prova tem como referência o programa da disciplina e permite avaliar a aprendizagem passível de 
avaliação numa prova escrita / prática de duração limitada.  

Caracterização da prova 

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 prova escrita é constituída por questões fechadas que poderão ser do tipo escolha múltipla, 
associação, verdadeiro/falso e por questões abertas que podem envolver cálculos, justificações, 
enunciados de leis e textos com argumentos científicos. 
O enunciado da prova escrita inclui a tabela de constantes físicas, mas não contém formulário.  
Cotação total da prova escrita: 200 pontos.  
A valorização das unidades na prova apresenta-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 — Valorização das unidades 
 

UNIDADE COTAÇÃO 
 (em pontos) 

Mecânica 
 
1. Mecânica da partícula 
1.1. Cinemática e dinâmica da partícula em movimentos a mais do 
que uma dimensão  
1.2.  Movimentos sob a ação de uma força resultante constante  
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1.3. Movimentos de corpos sujeitos a ligações 

2. Centro de massa e momento linear de um sistema de partículas  

3. Mecânica de fluidos 
3.1. Hidrostática  
 
4. Gravitação  
 

 
80 a 100 

 
 

Eletricidade e magnetismo 

1. Campo e potencial elétrico 
1.1. Lei de Coulomb e campo elétrico  
1.2. Energia e potencial elétrico  

2. Ação de campos magnéticos sobre cargas em movimento e 
correntes 

 
 
 

70 a 90 
 
 

Física Moderna 

1. Introdução à Física Quântica 
2. Núcleos atómicos e radioatividade 

 
 

30 a 50 

 
A prova prática é constituída por um trabalho de natureza experimental relativo aos conteúdos 
programáticos selecionados e um relatório da atividade experimental realizada. 
A prova prática é constituída por duas partes:  
-Um trabalho de natureza experimental de acordo com o programa da disciplina e com as 
disponibilidades da escola que tem a cotação de 100 pontos. 
-Um relatório sobre a atividade experimental realizada, com cotação de 100 pontos. 
Cotação total da prova prática: 200 pontos. 
Nesta disciplina, a classificação é a média ponderada das classificações atribuídas à prova escrita e à 
prova prática (70% e 30%, respetivamente). 
 

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. 
O examinando deve ser portador de material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua, 
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 

Prova Escrita   Duração – 90 minutos  

Prova Prática    Duração – 90 minutos (+ 30 minutos de tolerância) 
 

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.  
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.  
Nos itens de verdadeiro/falso (V/F), serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções como 
verdadeiras ou como falsas. 
Itens de construção  
Nos itens de resposta curta poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de 
acordo com os critérios específicos.  
Se as respostas curtas apresentarem elementos contraditórios entre si têm a cotação de zero pontos. 
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por etapas 
(por exemplo, em itens que envolvam a realização de cálculos). A cada etapa corresponde uma dada 
pontuação.  
A classificação das respostas aos itens que envolvam a produção de um texto tem em conta, além 
dos tópicos de referência apresentados, a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem 
científica adequada.  
A classificação das respostas aos itens que envolvam a realização de cálculos resulta da soma das 
pontuações atribuídas às etapas apresentadas, à qual podem ser subtraídos pontos em função dos 
erros cometidos (erros de cálculo numérico ou analítico, ausência de unidades ou apresentação de 
unidades incorretas no resultado final, ausência de conversão ou conversão incorreta de unidades, 
transcrição incorreta de dados, entre outros).  
Os erros de cálculo numérico, transcrição incorreta dos dados, serão penalizados no resultado final, 
cada um deles com 1 ponto.  
A ausência ou incorreção de unidades no resultado final será penalizada com 2 pontos.  
Se a resolução de uma questão que envolva cálculos apresentar erro exclusivamente imputável à 
resolução ocorrida na alínea anterior, não será penalizada. Se, nas questões de resposta aberta, o 
examinando apresentar uma metodologia de resolução diferente da prevista, mas igualmente 
correta, é atribuída a classificação total dessa questão. 
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Se um item contiver a instrução ”Apresente todas as etapas de resolução” e o aluno apresentar 
apenas o resultado final, mesmo que correto, sem explicitar quaisquer cálculos e/ou raciocínios, terá 
cotação de zero pontos. 
 
Na prova prática a avaliação é realizada atribuindo a cada etapa da atividade laboratorial uma 
cotação parcial, sendo que o somatório de todas as etapas corresponde a metade da cotação da 
prova prática; a cada questão sobre a atividade/resultados obtidos será também atribuída a cotação 
parcial, sendo o somatório destas cotações igual a metade da cotação total. 
Na avaliação do relatório ter-se-á em conta o seguinte: 

-  Registo de materiais utilizados  
-  Esquema de montagem  
-  Procedimento  
-  Registo de resultados e tratamento de dados 
-  Justificação para as opções tomadas no tratamento dos dados 
-  Conclusão e crítica  

 
 

 


