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Informação- Prova  
de Equivalência à Frequência 2020 

Disciplina: Física 

Prova 315 

Ano de Escolaridade: 12.º 
 

 

    O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do Ensino 
Secundário da disciplina de Física, a realizar em 2020, pelos alunos que se encontram abrangidos 
pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 319/2012, de 5 de julho.  
    As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação atrás 
mencionada e do Programa da disciplina.  

    A presente ‘Informação – Prova de Equivalência à Frequência’ dá a conhecer os seguintes 
aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação 
 
a) Conhecimentos e Capacidades 
Domínios conceptual e procedimental 
• Conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 
• Interpretação de dados fornecidos em diversos suportes; 
• Mobilização e utilização de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 
• Explicação de contextos em análise, com base em critérios fornecidos; 
• Estabelecimento de relações entre conceitos; 
• Reconhecimento da função da observação na investigação científica; 
• Identificação/formulação de problemas/hipóteses explicativas de processos naturais; 
• Identificação de argumentos a favor ou contra determinadas hipóteses/conclusões; 
• Interpretação/alteração de procedimentos experimentais fornecidos; 
• Interpretação dos resultados de uma investigação científica; 
• Previsão de resultados/estabelecimento de conclusões. 
 
b) Conteúdos 
    A valorização relativa dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Valorização relativa dos conteúdos 

Unidade Conteúdos Cotação 
(em pontos) 

1 

Mecânica da partícula 
140 

 
Centro de massa e momento linear de sistema de partículas 

Fluídos 

2 

Campo Gravítico  
 

50 
Campo elétrico 

Ação de campos magnéticos sobre cargas em movimento e 
correntes  

3 
Introdução à Física Quântica  

10 Núcleos Atómicos e Radioatividade 
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 Caracterização da prova 
 
Prova Escrita 
     

A prova está organizada por grupos de 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/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, 
textos, tabelas, gráficos, fotografias e esquemas.  
    A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 
disciplina. 
    Os itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 
temas e a mais do que uma das unidades do Programa. 
    A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas e das unidades do Programa. 
    Nos itens de construção, as respostas podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma 
expressão, a uma frase ou a um número (itens de resposta curta), ou podem envolver a apresentação, 
por exemplo, de uma explicação, de uma relação, de uma previsão, de uma justificação e/ou de uma 
conclusão (itens de resposta restrita). 
    O enunciado da prova contém um formulário básico. 
 
 
Prova Prática 
 
    Consta da realização de uma atividade laboratorial e questões pré e/ou pós-laboratoriais necessárias 
à sua execução e conclusão. A prova inclui itens relativos a pelo menos uma das atividades 
laboratoriais (AL) referidas como obrigatórias, como preconiza o programa da disciplina de Física.  
 
 
Classificação final de exame 
 

Ambas as provas, teórica e prática, são classificadas para 200 pontos.  
A classificação final de exame obedece à seguinte fórmula matemática:  

CFinal = 0,70xPE + 0,30 x PP 
(onde PE é a classificação da Prova Escrita e PP é a classificação da Prova Prática) 

 

 Material 
 
Prova Escrita: caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta e calculadora.  
A lista das calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Educação.  
Não é permitido o uso de lápis ou corretor. 
 
Prova Prática: caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, calculadora e bata.  
Não é permitido o uso de lápis ou corretor 

 

 Duração 
Prova Prática (90 minutos) e Prova Escrita (90 minutos). 
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 Critérios de classificação 
 
1 – PROVA ESCRITA 
 
    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.  
    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 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. 
    As respostas que não apresentem exatamente os termos ou as expressões constantes dos critérios 
específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os 
apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e 
enquadrado pelos documentos curriculares de referência. 
    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 penalização. 
 
ITENS DE SELEÇÃO - Escolha múltipla 
     

A cotação total do item só 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. 
 
ITENS DE SELEÇÃO – Verdadeiro e falso 
     

A cotação total do item depende de níveis de desempenho em função do número de respostas 
certas. 
     Será atribuída a classificação de zero pontos se todas as opções forem identificadas como 
verdadeiras ou falsas. 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 
     

Nos itens de resposta curta, podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de 
acordo com os critérios específicos.  
    Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses 
níveis, uma única pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo 
nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 
    As respostas que contenham elementos contraditórios são classificadas com zero pontos.  
    As respostas em que sejam utilizadas abreviaturas, siglas ou símbolos não claramente identificados 
são classificadas com zero pontos. 
    Nos itens em que é solicitada a escrita de uma equação química, deve ser atribuída a cotação de 
zero pontos se alguma das espécies químicas intervenientes estiver incorretamente escrita, se estiver 
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incorreta em função da reação química em causa ou se a equação não estiver estequiométrica e 
eletricamente acertada. 
 
 
Resposta restrita 
 
    Nos itens de resposta restrita, os critérios específicos de classificação apresentam-se organizados 
por níveis de desempenho (composição) ou por etapas (cálculo).  
    A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 
 
Composição 
     
    A classificação das respostas aos itens que requerem a apresentação de um texto estruturado tem 
em consideração os elementos apresentados na resposta, a estruturação da resposta e a utilização de 
linguagem científica adequada. 
    Um texto estruturado deve evidenciar uma ligação conceptualmente consistente entre os elementos 
apresentados, independentemente da sequência em que esses elementos surjam na resposta.  
    A utilização de linguagem científica adequada corresponde à utilização de terminologia correta 
relativa aos conceitos científicos mobilizados na resposta, tendo em consideração os documentos 
curriculares de referência.  
    A utilização esporádica de abreviaturas, de siglas e de símbolos não claramente identificados 
corresponde a falhas na utilização da linguagem científica.  
    Na classificação das respostas aos itens que requerem uma demonstração, ainda que a resposta 
possa envolver a realização de cálculos não se consideram os erros de tipo 1 e de tipo 2. 
    Na classificação das respostas a este tipo de itens, a utilização de abreviaturas, de siglas e de 
símbolos não constitui, em geral, fator de desvalorização. 
 
Cálculo 
      
     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. 
     Na classificação das respostas consideram-se dois tipos de erros:  
Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de dados, conversão incorreta de 
unidades ou apresentação de unidades incorretas no resultado final, desde que coerentes com a 
grandeza calculada. 
Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, ausência de conversão de unidades*, 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. 
 
* Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efetuadas, contabiliza-se apenas como 
um erro de tipo 2. 
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     No quadro seguinte, apresentam-se os descritores dos níveis de desempenho relacionados com o 
tipo de erros cometidos e as desvalorizações associadas a cada um dos níveis. 

Níveis Descritores 
Desvalorização 

(pontos) 

4 Ausência de erros. 0 

3 Apenas erros de tipo 1, qualquer que seja o seu número. 1 

2 
Apenas um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de 
erros de tipo 1. 

2 

1 
Mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja o número 
de erros de tipo 1. 

4 

 
 
 
2 – PROVA PRÁTICA 

A classificação da execução do protocolo experimental terá um peso de 50% e será feita com base nos 

seguintes níveis do desempenho: 

 

Nível 5 
Procedimento experimental correto. Ausência de erros na execução 
experimental e na leitura de dados. Cumprimento das regras de 
segurança.  

Nível 4 
Procedimento experimental correto. Existência de erros na execução 
experimental. Cumprimento das regras de segurança. 

Nível 3 

Procedimento experimental correto. Existência de mais do que um erro na 
execução experimental e/ou existência de apenas um erro na leitura de 
dados, independentemente dos erros na execução experimental. 
Cumprimento das regras de segurança. 

Nível 2 
Procedimento experimental correto. Existência de mais que um erro na 
leitura de dados, independentemente dos erros na execução experimental. 
Cumprimento das regras de segurança. 

Nível 1 
Procedimento experimental parcialmente correto. Cumprimento das regras 
de segurança. 

O não cumprimento das regras de segurança implica a atribuição da cotação 0 pontos na parte 
experimental. 
 
 
A classificação do relatório síntese da parte experimental terá um peso de 50% e será feita com base 

nos seguintes níveis do desempenho: 

 

Nível 4 
Relatório correto. Ausência de erros na apresentação dos resultados na 
realização dos cálculos e na apresentação das conclusões e da crítica. 

Nível 3 
Relatório parcialmente correto. Erros apenas na apresentação dos 
resultados. Cálculos corretos e conclusões / críticas adequadas. 

Nível 2 
Relatório parcialmente correto. Erros nos cálculos, independentemente de 
erros na apresentação dos resultados. Conclusões / críticas adequadas. 

Nível 1 
Relatório parcialmente correto. Erros nas conclusões / crítica, 
independentemente de erros na apresentação dos resultados e/ou nos 
cálculos. 
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