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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FÍSICA                                                                                                                                              2021 

  

 Prova 315 

 

12º Ano de Escolaridade 
 
Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março 
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 

secundário da disciplina de Física 12º Ano, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o programa de Física para o 12º ano homologado em 2004.  
As competências a avaliar são as que se operacionalizam nos objetivos integrados nas três 
unidades temáticas:  

UNIDADE I – 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 
1.3- Movimentos de corpos sujeitos a ligações 

2. Movimentos oscilatórios 

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

4. Mecânica de fluidos 
4.1. Hidrostática 
4.2. Hidrodinâmica 

5. Gravitação 

UNIDADE II − ELETRICIDADE E MAGNETISMO 

1. Campo e potencial elétrico 
1.1 Lei de Coulomb e campo elétrico 
1.2 Energia e potencial elétrico 
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2. Circuitos elétricos 
2.1 Corrente elétrica 
2.2 Trocas de energia num circuito elétrico 
2.3 Equações dos circuitos elétricos 

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

UNIDADE III − FÍSICA MODERNA 

1. Relatividade 
1.1 Relatividade galileana 
1.2 Relatividade einsteiniana 

2. Introdução à física quântica 

3. Núcleos atómicos e radioatividade 

 

Caracterização da prova 

 A prova é formada por uma componente escrita e uma componente prática (E+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.  
A prova integra itens de tipologia diversificada, que pretendem avaliar competências nos diferentes 
domínios, de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos no Programa da disciplina.  
Os itens da prova estruturam-se em torno de informações que podem ser fornecidas sob a forma de 
pequenos textos, figuras, gráficos ou tabelas.  
A prova inclui itens de resposta fechada (escolha múltipla, associação ou correspondência, verdadeiro / 
falso, resposta curta) e itens de resposta aberta/ de construção (composição curta ou resposta restrita, 
composição extensa orientada e de cálculo).  
Os itens de resposta fechada pretendem avaliar o conhecimento e a compreensão de conceitos, bem 
como relações entre eles, e podem contemplar todos os conteúdos programáticos e envolver cálculos 
simples.  
Os itens de resposta aberta pretendem avaliar competências de nível cognitivo mais elevado, como a 
aplicação do conhecimento de conceitos e de relações entre eles, a compreensão de relações entre 
conceitos em contextos reais e, ainda, a produção e comunicação de raciocínios aplicados a situações do 
quotidiano. Estes itens poderão envolver uma abordagem multitemática, destinada a avaliar a 
capacidade de visão integrada de vários conteúdos, e envolver a mobilização de conceitos nucleares do 
domínio da Física.  
Nos itens de resposta aberta que envolvam a resolução de exercícios numéricos, o examinando deve 
explicitar, na sua resposta, todos os raciocínios e cálculos que tiver de efetuar.  
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 e reagentes necessários à execução da 
experiência, mas as montagens necessárias serão da responsabilidade do aluno.  
Os conteúdos a incluir no teste e a sua valorização apresentam-se no quadro seguinte. 

 
Componente  Unidades / Conteúdos  Cotação (pontos)  

 
 

Escrita 
 

 Unidade 1: MECÂNICA 80 a 100 

● Unidade 2: ELETRICIDADE E MAGNETISMO 70 a 90 

● Unidade 3: FÍSICA MODERNA 5 a 20 

TOTAL 200 
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Prática  (a) 
 

O examinando 
realizará uma das 
atividades 
obrigatórias que 
constam do 
programa.  

 

Competências / objetivos a avaliar:  
- Identificar e cumprir regras de segurança no trabalho 
laboratorial.  
- Manipular com correção materiais e equipamento 
necessários à execução do trabalho  
- Construir a montagem laboratorial necessária à 
execução do trabalho.  

 

 
 
 
 

60 a 80 

Após a execução examinando deverá elaborar, na folha 
de prova, o relatório da atividade, de onde conste:  
1. Título e Objetivo do trabalho;  
2. Registo de medições/ observações efetuadas  
3. Cálculo /tratamento dos dados recolhidos  
4. Conclusão/ crítica dos resultados  
 
A não execução da atividade prática implica cotação zero 
nos itens 2, 3 e 4 do relatório.  

 
 
 
 

120 a 140 

Total 200 

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

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

Critérios gerais de classificação  
 
A classificação a atribuir a cada resposta é obrigatoriamente:  

● um número inteiro;  
● um dos valores resultantes da aplicação dos critérios gerais e específicos da classificação, previstos na 

respetiva grelha de classificação.  

 
As respostas que se revelem ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 
com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou engano na identificação de um item, o mesmo 
pode ser classificado se, pela resposta apresentada, for possível identificá-lo inequivocamente.  
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 
resposta(s) que não deseja que sejam classificada(s), deve ser apenas considerada a resposta 
apresentada em primeiro lugar.  
Itens de seleção  
Nos itens de escolha múltipla, a cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentarem de 
forma inequívoca a única alternativa correta.  
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada:  

● uma alternativa incorreta;  
● mais do que uma alternativa;  

 
Nos itens de verdadeiro/ falso são classificadas com zero pontos as respostas em que todas as 
afirmações sejam avaliadas como verdadeiras ou como falsas.  
Nos itens de ordenamento, só é atribuída cotação se a sequência apresentada estiver integralmente 
correta.  
Itens de construção  
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão 
ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 
desempenho (por exemplo, em itens que envolvam a produção de um texto) ou por etapas (por 
exemplo, em itens que envolvam a realização de cálculos). A cada nível de desempenho e a cada etapa 
corresponde uma dada pontuação.  



                                                                                          

Página 4 de 4 

 

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). 

Material autorizar 

Os alunos apenas podem 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).  
Os alunos devem ser portadores 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.  

Duração

A prova tem a duração de 90 minutos (Escrita) + 90 minutos com 30 minutos de tolerância 
(Prática).

 


