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Disciplina FÍSICA 2021 

 Código da Prova: 315             Prova Escrita e Prática     

12 º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 3-A/2019) 

 

 

1. Objeto de avaliação 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 

ensino secundário da disciplina de Física 12º ano, a realizar em 2021 pelos alunos que se 

encontram abrangidos pelos documentos curriculares em vigor. 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, nomeadamente: 

• Conhecimento/compreensão de conceitos; 

• 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, de gráficos, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas de natureza 

diversa, por exemplo, relativas a atividades experimentais; 

• Produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos 

diversificados; 

• Comunicação de ideias por escrito. 
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A valorização relativa das unidades/conteúdos da parte escrita apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização relativa das unidades/conteúdos 

 

Domínios 

Cotação 

(em pontos) 

Física 

12.º ano 

 

 

 

 Domínio 1:  Mecânica 110 

 Domínio 2:  Campos de forças 60 

60  Domínio 3:  Física Moderna 30 

                           Total da Prova Escrita 200 pontos 

A Prova Prática consiste numa atividade laboratorial a realizar de entre as atividades 

laboratoriais obrigatórias e respetivo relatório. A valorização relativa das unidades/conteúdos da 

prova prática apresenta-se no Quadro 2. 

Quadro 2 - Valorização relativa das unidades/conteúdos 

Prova Prática  (90 + 30 min) 

Aptidão Técnica Relatório Total Prova Prática 

100 100 200 

Total Prova Prática 200 pontos 

2. Caracterização da prova 

 

O exame é constituído por duas componentes: uma escrita e outra prática. 

A cotação de cada componente é expressa numa escala de 0 a 200 pontos. A cotação final é 

calculada de acordo com a expressão: 70% da componente escrita + 30% da componente prática. 

Relativamente à componente prática a prova incide nas aprendizagens feitas no âmbito de uma 

das atividades laboratoriais obrigatórias previstas no programa da disciplina.  

3. Material 

O examinando apenas pode 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). 
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O examinando deve ser portador de material de desenho e de medida (lápis, borracha, régua 

graduada, esquadro e transferidor), assim como de uma calculadora gráfica, em modo de exame 

(Ofício Circular S-DGE/2017/3040). A lista das calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-

Geral de Educação. Não é permitido o uso de corretor. 

Na Prova Prática é obrigatório o uso de bata. 

 

4. Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. A prova prática tem a duração de 90 minutos, a 

que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 


