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ENSINO SECUNDÁRIO 
 

 

MATRIZ DA PROVA DE EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FÍSICA – 12º ANO – Código 315 

—————————————————————————————————————————– 

 
CONTEÚDOS 

Os conteúdos a testar são os que constam no programa da disciplina “Física”, implementado no ano lectivo de 

2017/2018. 

 
COMPETÊNCIAS 

As competências a avaliar estão relacionadas com o conhecimento científico e, tal como o programa refere, exigem 

um desenvolvimento paralelo de competências transversais. 

Tais competências desenvolvem-se nas três Unidades Temáticas que configuram o programa: 
 

Unidade I – Mecânica 

Unidade II – Campos de Forças 

Unidade III – Física Moderna 

 
ESTRUTURA DA PROVA 

A prova de exame é constituída por uma prova teórica e uma prova prática. 

Prova Teórica (PT) 

A prova de exame abrange itens de tipologia diversificada, de acordo com as competências que se pretende avaliar. 

A prova inclui: 

 Itens de resposta fechada, que incidem sobre o conhecimento de conceitos e a relação entre eles, podendo 

envolver cálculos simples. 

 Itens de resposta aberta (composição curta e composição extensa orientada), que podem envolver uma 

abordagem multi-temática, destinada a avaliar a capacidade de visão integrada dos vários conteúdos programáti-

cos. 

Sobre as informações fornecidas nos enunciados dos itens, pode solicitar-se ao examinando, por exemplo: a interpre-

tação das mesmas; a justificação de determinadas situações/resultados; a formulação de hipóteses; a resolução de exercí-

cios numéricos; a identificação de aplicações sociais e tecnológicas de determinado conceito/processo; a escrita de pe-

quenos textos que expliquem cientificamente determinada situação; a previsão de resultados em situações experimentais 

diferentes das realizadas. 

 
 
 
 



 

Rua Luís de Camões 7800-508 Beja – Portugal | Tel:284 315 320 | Fax: 284 328 949 |                            | http://www.agr1beja.pt | 

DGEstE – DSR Alentejo 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE BEJA – 135021 

SEDE: ESCOLA SECUNDÁRIA DIOGO DE GOUVEIA - 404627 

Prova Prática (PP) 
 

A prova consiste na realização de uma das actividades obrigatórias do programa e a respectiva 

análise dos resultados experimentais. 

COTAÇÕES 

Cada prova (teórica e prática) é cotada para 200 pontos (20 valores), sendo a classificação final do 

exame a média ponderada das duas provas, dada pela fórmula: CE = PT × 0,7 + PP × 0,3 

 
DURAÇÃO DA PROVA 

Cada prova tem a duração de 90 minutos, sendo realizadas na sequência imediata uma da outra. A 

prova prática tem uma tolerância de 30 minutos. 

 
MATERIAL AUTORIZADO 

O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta azul ou preta. O examinando deve ainda ser portador de máquina de calcular gráfica, régua e 

transferidor. Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem corrector. 

 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA TEÓRICA 

 Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correcta. As respostas incorrectas são 

classificadas com zero pontos. Também é atribuída a cotação de zero pontos aos itens em que o examinando 

apresente: 

– mais do que uma opção (ainda que incluindo a opção correcta); 

– o número do item e/ou a letra da alternativa escolhida ilegíveis. 
 

 Nos itens de resposta curta, é apresentada, nos critérios específicos, a descrição dos níveis de desempenho, a 

que correspondem cotações fixas. 
 

 Se a resolução de um item envolve cálculos com grandezas vectoriais, o examinando pode trabalhar apenas 

com valores algébricos e, no final, fazer a caracterização vectorial das grandezas pedidas. 
 

 Se a resolução de um item que envolva cálculos apresentar erro exclusivamente imputável à resolução numé-

rica ocorrida no item anterior, será atribuída a cotação total. 
 

 Nos itens de resposta aberta em que é solicitada a escrita de um texto, os critérios de classificação estão orga-

nizados por níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas. 

O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspectos relativos aos conteúdos, à 

organização lógico-temática e à utilização de terminologia científica. A descrição dos níveis referentes à organização 

lógico-temática e à terminologia científica é a que a seguir se apresenta. 
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Nível 3 

Composição coerente no plano lógico-temático (encadeamento lógico do 

discurso, de acordo com o solicitado no item). 

Utilização de terminologia científica adequada e correcta. 

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 

incorrecções. 

Nível 1 
Composição com falhas no plano lógico-temático, ainda que com correcta 

utilização de terminologia científica adequada/correcta. 

 

 Nos itens de resposta aberta em que é solicitado o cálculo de uma grandeza, os critérios de classificação es-

tão organizados por níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas. 

O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspectos relativos à metodologia 

de resolução, à tipologia de erros cometidos e ao resultado final. A descrição dos níveis de desempenho é a que a seguir 

se apresenta. 

 

Nível 5 

Metodologia de resolução correcta. 

Resultado final correcto. 

Ausência de erros. 

Nível 4 

Metodologia de resolução correcta. 

Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1, qualquer que 

seja o seu número. 

Nível 3 

Metodologia de resolução correcta. 

Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2, qualquer que 

seja o número de erros de tipo 1. 

Nível 2 

Metodologia de resolução correcta. 

Resultado final incorrecto, 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  incorrecta  dos  dados, conversão incorrecta de unidades ou 

ausência de unidades / unidades incorrectas 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 efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2. 
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 Deve ser atribuída a classificação de zero pontos se a resposta apresentar: 

- Metodologia de resolução incorrecta – resultado incorrecto; 

- Metodologia de resolução incorrecta – resultado correcto; 

- Metodologia de resolução ausente com apresentação de resultado final, mesmo que correcto. 

 Os cenários de metodologia de resposta apresentados podem não esgotar todas as hipóteses possíveis. Deve 

ser atribuído um nível de desempenho equivalente se, em alternativa, for apresentada uma metodologia de 

resolução igualmente correcta. 

 As classificações a atribuir às respostas dos examinandos são expressas obrigatoriamente em números intei-

ros. 

 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 Nos itens de resposta aberta, é apresentada, nos critérios específicos, a cotação a atribuir a cada etapa. 

 Se a resolução de um item que envolva cálculos apresentar erro exclusivamente imputável à resolução nu-

mérica ocorrida no item anterior, será atribuída a cotação total. 

 Durante a execução da parte experimental o aluno será avaliado pelo júri com base nos itens de uma grelha 

de observação. 

 
INDICAÇÕES ESPECÍFICAS 

A Prova inclui um formulário. 

 


