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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

ENSINO SECUNDÁRIO 

 

FÍSICA 

PROVA 315 / 2020 

 

 
 

1.INTRODUÇÃO 

O Exame de Equivalência à Frequência tem por referência o Programa de Física e permite avaliar 

aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente: 

conhecimento e 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; e comunicação de ideias por escrito. 

Unidade 1. – 50 a 70 pontos; Unidade 2 – 50 a 70 pontos; Unidade 3 – 50 a 70 pontos 

 

Escrita (70 %) e prática (30 %) 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Conteúdos: 

Cinemática e dinâmica da partícula a duas dimensões 

Centro de massa e momento linear de sistemas de partículas 

Fluidos 

Campo gravítico 

Campo elétrico 

Ação de campos magnéticos sobre cargas em movimento e correntes elétricas 

Introdução à física quântica 

Núcleos atómicos e radioatividade      

 

A valorização dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios/subdomínios na prova 

Domínios Subdomínios 
Cotação  

(em pontos) 

Cinemática e 

dinâmica da 

- Posição, equações paramétricas do movimento e trajetória 

- Deslocamento, velocidade média, velocidade e aceleração. 

- Componentes tangencial e normal da aceleração 

20 a 25 pontos 
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partícula a duas 

dimensões 

 

- Segunda lei Lei de Newton em referenciais fixos e ligados à 

partícula 

- Movimentos sob a ação de uma força resultante constante  

- Movimentos de corpos sujeitos a ligações  

- Forças de atrito entre sólidos 

- Dinâmica da partícula e considerações energéticas 

Centro de massa e 

momento linear de 

sistemas de 

partículas 

 

- Sistemas de partículas e corpo rígido 

- Posição, velocidade e aceleração do centro de massa 

- Momento linear de uma partícula e de um sistema de 

partículas 

- Lei Fundamental da Dinâmica para um sistema de partículas 

- Lei de Conservação do Momento Linear 

- Colisões elásticas, inelásticas e perfeitamente inelásticas 

15 a 25 pontos 

Fluidos 

- Fluidos, massa volúmica, densidade relativa, pressão e força 

de pressão 

- Lei Fundamental da Hidrostática 

- Lei de Pascal 

- Impulsão e Lei de Arquimedes; equilíbrio de corpos 

flutuantes 

- Movimento de corpos em fluidos; viscosidade 

15 a 20 pontos 

Campo Gravítico 

- Leis de Kepler e Lei de Newton da Gravitação Universal 

- Campo gravítico 

- Energia potencial gravítica; conservação da energia no 

campo gravítico 

15 a 20 pontos 

Campo Elétrico 

- Interações entre cargas e Lei de Coulomb 

- Campo elétrico 

- Condutor em equilíbrio eletrostático; campo elétrico no 

interior e à superfície de um condutor em equilíbrio 

eletrostático; efeito das pontas 

Potencial elétrico e superfícies equipotenciais; energia 

potencial elétrica 

- Condensadores; descarga de um condensador num circuito 

RC 

15 a 20 pontos 

Ação de campos 

magnéticos sobre 

cargas em 

movimento e 

correntes 

elétricas 

- Ação simultânea de campos magnéticos e elétricos sobre 

cargas em movimento   

- Espetrómetro de massa  

- Ação de campos magnéticos sobre correntes elétricas 

20 a 30 pontos 

Introdução à física 

quântica 

- Emissão e absorção de radiação: Lei de Stefan-Boltzmann e 

deslocamento de Wien  

- A quantização da energia segundo Planck  

- Efeito fotoelétrico e teoria dos fotões de Einstein 

25 a 35 pontos 
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3. CARATERÍSTICAS E ESTRUTURA 

Questões de escolha múltipla; 

Questões de resposta curta; 

Questões de cálculo de uma (ou mais) grandezas; 

Atividade Laboratorial e respetivas questões pré e pós laboratoriais. 

 

4. 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, 

previsto na grelha de classificação. 

A ausência de indicação inequívoca da versão do teste (Versão 1 ou Versão 2) implica a 

classificação com zero pontos das respostas aos itens de escolha múltipla.  

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 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. 

 

5. MATERIAL 

Utilizar apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, e calculadora gráfica. 

Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo que 

pretende que não seja classificado. 

 

6. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos (escrita) + 90 minutos (prática) 

Há uma tolerância de 30 minutos na componente prática 

 

 

 

- Dualidade onda-corpúsculo para a luz   

Núcleos atómicos e 

radioatividade  

 

- Energia de ligação nuclear e estabilidade dos núcleos  

- Processos de estabilização dos núcleos: decaimento 

radioativo  

- Propriedades das emissões radioativas (alfa, beta e gama)  

- Reações nucleares: fusão nuclear e cisão nuclear  

- Lei do Decaimento Radioativo; período de decaimento 

(tempo de meia vida); atividade de uma amostra radioativa  

- Fontes naturais e artificiais de radioatividade; aplicações, 

efeitos biológicos e detetores de radioatividade 

25 a 35 pontos 


