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Ano Letivo 
2019/2020 

IInnff oorr mm aaçç ãã oo-- PP rroo vv aa  ddee   EE qq uu iivv aallêê nnccii aa  àà  FF rree qquuêê nncc ii aa   
(De acordo com o Capítulo III, Artigo 23º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 05 de março de 2020) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Científico-Humanístico   Tecnológico 

  

  

  Geral  X Específica   Geral   Científica   Tecnológica 

  

Código de Exame e Disciplina: 315  Física – Prova Prática 

Ano(s) de Escolaridade:  12º ano  

Duração da Prova:  90 minutos + 30 minutos de tolerância 
 

 
A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS  
EXAMINANDOS NOS SEGUINTES DOMÍNIOS: 
 
 
 

 Competências de conteúdo (conhecimento declarativo e conceptual do domínio da Física). 

 

 Competências epistemológicas (visão geral sobre o significado da Ciência, e da Física em particular, 

como forma de ver o mundo, distinta de outras interpretações. 

 Competências de aprendizagem (capacidade para usar diferentes estratégias de aprendizagem e 

modos de construção de conhecimento científico). 

 Competências processuais (capacidade para observar, experimentar, avaliar, interpretar gráficos, 

mobilizar destrezas matemáticas; usar modelos; analisar criticamente situações particulares, gerar 

e testar hipóteses). 

 Competências comunicativas (capacidade para usar e compreender linguagem científica, registar, 

ler e argumentar usando informação científica. 
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OBJETO DE AVALIAÇÃO (Unidades Temáticas / Conteúdos Programáticos) 
 
 
 

Atividade Laboratorial “1.1- Lançamento horizontal” 
 

 Realizar a atividade laboratorial: Lançamento horizontal. 

 Seguir um procedimento. 

 Reconhecer regras de segurança. 

 Aplicar regras de segurança no desenrolar da atividade prática. 

 Explorar quadros para registo dos resultados.  

 Explicar a necessidade de um rigoroso controlo de variáveis. 

 Elaborar uma lista de materiais utilizados. 

 Medir o valor da velocidade de lançamento horizontal de um projétil e o seu alcance para uma altura 

de queda. 

 Elaborar um gráfico do alcance em função do valor da velocidade de lançamento. 

 Calcular a velocidade de lançamento por interpolação ou extrapolação. 

 Concluir que, para uma certa altura inicial, o alcance é diretamente proporcional à velocidade de 

lançamento do projétil. 

 Avaliar o resultado experimental confrontando-o com as previsões do modelo teórico. 

 
 
 

ESTRUTURA DA PROVA/TIPO DE ITENS 
 
 
 

A prova é constituída por II grupos: 
 

Grupo I – execução prática da Atividade Laboratorial “1.1- Lançamento horizontal”. 
 

 

Grupo II – tarefa pós-prática da Atividade Laboratorial “1.1- Lançamento horizontal”. 
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Tipologia das questões: 
Grupo I – execução prática da Atividade Laboratorial “1.1- Lançamento horizontal”. 

- Observação direta da realização da atividade laboratorial. 

- Recolha e seleção de dados 

 
 
 

Grupo II –  tarefa pós-prática da Atividade Laboratorial “1.6- 1.1- Lançamento horizontal”. 

- Questões de escolha múltipla. 

- Questões de resposta curta. 

- Questões de resposta restrita. 

- Questões de cálculo. 

 

A cotação total da prova é de 200 pontos. Ao grupo I corresponde 60 pontos e ao grupo II 140 pontos.  

 
 
 
CRITÉRIOS 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. 

No entanto, 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 examinando 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. 

 
 
 
Grupo I - Execução prática da Atividade Laboratorial “1.1- Lançamento horizontal”. 

 A classificação deste item será feita através da observação direta da realização da atividade prática. 
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Grupo II – Tarefa pós-prática da Atividade Laboratorial “1.1- Lançamento horizontal a”. 
 

Itens de 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. 

Resposta curta 

 As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

 Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, deverá ser classificada com zero 

pontos. 

 
Resposta restrita 
 

 Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no 

domínio específico da disciplina. 

 A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, 

tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

 As respostas podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos 

critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja considerado cientificamente 

válido e adequado ao solicitado e que a linguagem usada em alternativa seja adequada e rigorosa. 

Nestes casos, os elementos de resposta cientificamente válidos devem ser classificados de acordo 

com os descritores apresentados. 

 Caso a resposta contenha elementos contraditórios, são considerados para efeito de classificação 

apenas os tópicos que não apresentem esses elementos. 

 No item com cotação igual a 15 pontos, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das 

competências específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua 
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portuguesa. A avaliação das competências de comunicação escrita em língua  portuguesa contribui 

para valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da 

disciplina. Esta valorização é cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de 

desempenho descritos no quadro seguinte. 

 
 

 A valorização correspondente ao desempenho no domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa só é atribuída aos tópicos que apresentem correção científica. Assim, no caso de a 

resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é classificado o 

desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa e a classificação a atribuir é 

zero pontos. 

 

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. 

 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. 

♦  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. 
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 Na atribuição dos níveis de desempenho acima descritos, os erros cometidos só são contabilizados 

nas etapas que venham a ser consideradas para a classificação da resposta. 

 O examinando deve respeitar sempre a instrução relativa à apresentação de todas as etapas de 

resolução, devendo explicitar todos os cálculos que tiver de efetuar, assim como apresentar todas 

as justificações e/ou conclusões eventualmente solicitadas. 

 Caso a resposta contenha elementos contraditórios, são consideradas para efeito de classificação 

apenas as etapas que não apresentem esses elementos. 

 No quadro seguinte, apresentam-se os critérios de classificação a aplicar às respostas aos itens de 
cálculo em situações não consideradas anteriormente. 
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MATERIAL A UTILIZAR 
 

 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). 

 O examinando deve ser portador de material de desenho e de medida (lápis, borracha, régua 

graduada e esquadro) e de uma calculadora gráfica. 

 A lista de calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular. 

 Não é permitido o uso de corretor. 

 

Data de publicação do documento: 25 de maio de 2020. 


