Informação-Prova de Equivalência à Frequência
Publicitada a 2 de junho de 2021

Prova 315 - Física

12º Ano de Escolaridade

Prova: Escrita
Duração da Prova: 90 minutos | Tolerância: sem tolerância

I – Objeto de avaliação
A prova a que esta informação se refere incide nas Metas Curriculares de Física (entrada em vigor a partir
do ano letivo de 2017/2018, inclusive).
A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas não
expressas nesta informação.
As competências a avaliar, que decorrem dos objetivos gerais enunciados no Programa, são as seguintes:
• Conhecimento/compreensão de conceitos (de Física, incluídos no Programa da disciplina);
• Compreensão das relações existentes entre aqueles conceitos e que permitiram estabelecer princípios,
leis e teorias;
• Aplicação dos conceitos e das relações entre eles a situações e a contextos diversificados;
• Seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação apresentada sob a forma de textos,
gráficos, tabelas, etc., sobre situações concretas, de natureza diversa, nomeadamente, relativa a atividades
experimentais;
• Produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e contextos diversificados;
• Comunicação de ideias por escrito.
A prova permite avaliar o desempenho destas competências gerais e das competências específicas da
disciplina, adquiridas pelos alunos ao longo do 12.º ano. Essas competências específicas são as que
decorrem da operacionalização dos objetivos de aprendizagem que, procurando refletir o que é essencial e
estruturante, são enunciados nas várias subunidades do Programa, para cada um dos tópicos a abordar.
II – Características e estrutura da prova
A prova está organizada por grupos de itens.
Os grupos de itens e/ou alguns dos itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por
exemplo, textos, figuras, tabelas, gráficos e dispositivos experimentais.
Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas
a mais do que um dos temas do Programa.
A prova é cotada para 200 pontos.
A distribuição da cotação pelas unidades do programa apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1 – Distribuição da cotação

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

Itens de construção

Escolha múltipla

4a8

10

Resposta curta

0a4

10

Resposta restrita

1a4

10 a 15

Cálculo

5 a 10

10 a 15

Cada grupo pode incluir itens de diferentes tipos.
A prova teórica inclui o formulário e tabela de constantes, anexos a este documento.
III – 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 e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em
primeiro lugar.
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.
Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada
equivalente à indicação da letra correspondente.
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Itens de construção
Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas totais ou parcialmente corretas, de
acordo com os critérios específicos.
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 de resposta restrita e de cálculo, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente
corretas, de acordo com os critérios específicos.
A ausência de unidades ou a indicação de unidades incorretas, no resultado final, terá a penalização de dois
pontos.
A penalização por erros de cálculo será feita em conformidade com as cotações parcelares.
No caso de grandezas vetoriais, o examinando não será penalizado se trabalhar apenas com valores
algébricos e só no final fizer a caracterização vetorial da grandeza pedida.
IV – Duração e material autorizado
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta. Não é permitido o uso de corretor.
As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
O examinando deve ser portador de material de desenho e de medida (lápis, borracha, régua graduada,
esquadro e transferidor) e de uma calculadora gráfica.
A lista de calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento
Curricular.
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