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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Física 12ºano                                                          Maio de 2018 
 

Prova 315          1ª e 2ª Fases 
 

 
A Prova de Equivalência à Frequência de Física compreende uma componente escrita e 

uma componente prática. 

A Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de Física incide sobre as aprendizagens 

definidas para o final do ensino secundário, de acordo com o programa em vigor, em 

cumprimento do Decreto-lei n.º 17/2016, de 4 de abril e tendo em consideração o 

estabelecido no Despacho Normativo n.º 4-A/2018, de 14 de fevereiro, que aprova o 

Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência 

dos Ensinos Básico e Secundário. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e do Programa da disciplina.  

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

 Objeto de avaliação;  

 Características e estrutura;  

 Critérios de classificação;  

 Material;  

 Duração.  

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação 

estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 
Objeto de avaliação 

As capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no sentido de serem 

passíveis de avaliação em prova escrita e em prova prática de duração limitada. 

Neste sentido, a avaliação incide, nomeadamente, nas capacidades seguintes: 
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Na  prova escrita: 

 Análise e discussão de evidências e de situações problemáticas; 

 Interpretação e compreensão de leis e de modelos científicos; 

 Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

 Interpretação de dados; 

 Formulação de problemas e/ou de hipóteses; 

 Interpretação de fontes de informação diversas; Exposição de ideias, defesa e 

argumentação. 

Na prova prática: 

 Planeamento da experiência; 

 Seleção e manipulação de equipamentos, recolha, registo e organização de dados; 

 Análise crítica dos resultados obtidos ou respostas a questões pré e/ou pós-laboratoriais. 

 
Caracterização da prova escrita 

 Os alunos respondem no enunciado.  

 Alguns itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 

 A prova escrita apresenta 3 grupos de itens.  

 Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção.  

 A prova é cotada para 200 pontos. 

 A prova inclui uma tabela de constantes e um formulário. 

 A valorização dos conteúdos na prova escrita apresenta-se no Quadro 1. 

     Quadro 1 – Valorização dos conteúdos na prova escrita 

Conteúdos/ 
Valorização 

Cotação (em pontos) 

 

Mecânica  

 Cinemática e dinâmica da partícula a duas dimensões 

 Centro de massa e momento linear de sistemas de 

partículas 

 Fluidos 

Campos de forças 

 Campo gravítico 

 Campo eléctrico 

 Ação de campos magnéticos sobre cargas em 

movimento e correntes eléctricas 

Física Moderna 

 Introdução à física quântica 

 Núcleos atómicos e radioatividade 

 

40 a 90 pontos 

 

           

 

40 a 90 pontos 

 

 

 

20 a 40 pontos 

 

Total 200 pontos 



  
 

3 

 

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 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação por 
item 

(em pontos) 

Itens de seleção Escolha múltipla 8 a 12 8 

Itens de construção 
 

Resposta curta 1 a 4 8 

Resposta restrita 

1 a 8 12 

1 a 3 16 

 
 

 

 

 

Critérios 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 e é expressa por um 

número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

Se o aluno 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. 

No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia 

que seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 

 

Itens de seleção: 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação total do item é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a única opção correta. São classificadas com zero pontos as 

respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

 

A classificação da prova deve respeitar integralmente 

os critérios gerais e os critérios específicos a seguir apresentados. 
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Itens de construção: 

Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de 

resposta solicitados e apresentados. 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no 

domínio específico da disciplina. 

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de 

referência, tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica 

adequada. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita que envolvam a 

realização de cálculos apresentam-se organizados por etapas. A classificação das respostas 

tem em conta a apresentação das etapas necessárias à resolução do item e corresponde à 

soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas, à qual podem ser subtraídos 

pontos de acordo com os erros cometidos. 

Consideram-se os tipos de erros seguintes: 

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. 

À soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas deve(m) ser subtraído(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 tipo 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. 
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As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao 

solicitado, podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos 

critérios específicos de classificação desde que a linguagem usada em alternativa seja 

adequada e rigorosa. Nestes casos, os elementos de resposta cientificamente válidos devem 

ser classificados de acordo com os descritores apresentados. 

Caso a resposta contenha elementos contraditórios, são considerados para efeito de 

classificação apenas os tópicos que não apresentem esses elementos. 

 

Material 

O aluno deverá usar apenas, caneta ou esferográfica de tinta preta ou azul, não responder a 

lápis. É permitido o uso de calculadora gráfica e de régua. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

As respostas são registadas na folha de prova. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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PROVA PRÀTICA 

Caracterização da prova prática 

 
A prova será realizada no laboratório de Física. 

 
Na prova prática os alunos deverão executar uma atividade experimental seguindo um 

protocolo fornecido, recolher os dados que entender serem convenientes e tratar esses 

dados de forma a dar resposta às questões enunciadas. 

Será fornecido todo o material necessário à execução da experiência, mas as montagens 

necessárias serão da responsabilidade do aluno. 

A prova versará apenas sobre uma das atividades referidas nos conteúdos do Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Conteúdos  da prova prática 
Conteúdos 

AL 1.1. Lançamento horizontal  

AL 1.2. Atrito estático e atrito cinético  

AL 1.3. Colisões  

AL 1.4. Coeficiente de viscosidade de um líquido  

 

Critérios de classificação 

Serão avaliados, mediante uma grelha de competências prático-laboratoriais, as seguintes 

competências durante a realização da atividade prático-laboratorial: planeamento da 

experiência, seleção e manipulação de equipamentos, recolha, registo e organização de 

dados e em fase posterior, através da elaboração de conclusões, análise crítica dos 

resultados obtidos ou respostas a questões pré e/ou pós-laboratoriais.  

A cotação é dada de acordo com o Quadro 4. 

Quadro 4 – Estrutura da prova prática 
Componente Cotação 

 

Execução experimental 

 Elaboração do relatório 

 

120 a 140 pontos 

60 a 80 pontos 

 Total 200 pontos 

 

Material 

O aluno deverá usar apenas, caneta ou esferográfica de tinta preta ou azul, não responder a 

lápis. É permitido o uso de calculadora gráfica e de régua. 

Não é permitida a consulta de dicionário. Não é permitido o uso de corretor. 
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Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

NOTA: A classificação da Prova de Equivalência à Frequência de Química é obtida pela 

média ponderada e arredondada às unidades das classificações da prova escrita e da 

prova prática, com uma valorização de 70% e 30%, respetivamente. 

 


