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Científico – Humanísticos / 12.º Ano  Prova: T / P 

Nº de anos: 1  Duração:. Teórica 90 min  
                Prática 90 min + 30 min (tolerância) 

Decreto-Lei nº55/2018, de 6 de julho 
Despacho 6478/2017, de 26 de julho  

  

 
1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência de 

Física, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo 

Decreto-lei n.º nº55/2018, de 6 de julho. Deve ainda ser tida em consideração o Despacho 6478/2017, de 26 

de julho. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

- O objeto de avaliação; 

- Caraterização da prova; 

- O material; 

- A duração; 

- Anexo: 

- Tabela de constantes; 

- Formulário; 

- Tabela Periódica 

 

2. Objeto de avaliação 

As informações sobre o conteúdo da Prova de Equivalência à Frequência seguem o referencial das 

Aprendizagens Essenciais de acordo com o Despacho n.º 8476-A/2018, de 31 de agosto com base no 

Programa de Física, 12.º ano (2004), tendo em consideração a seleção de conteúdos das Metas Curriculares 

de Física, 12.º ano (2014). 

Essas competências sujeitas à avaliação numa prova desta índole pedem ser enunciadas da seguinte forma: 

– Conhecimento e compreensão de conceitos, leis e teorias que descrevem, explicam e preveem fenómenos, 

e que fundamentam a sua aplicação em situações e contextos diversificados; 

 –  Seleção, análise, interpretação e avaliação crítica de informação relativa a situações concretas; 

 – Produção de representações variadas da informação científica, apresentação de raciocínios 

demonstrativos e comunicação de ideias em situações e contextos diversificados.  
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Na prova, são avaliadas aprendizagens relativas a todos os domínios das Aprendizagens Essenciais. A 

dimensão prático-experimental é objeto de avaliação e pode, também, ser mobilizada transversalmente na 

prova 

 

3. Caracterização da prova 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta restrita).  

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, gráficos, esquemas e 

figuras.  

A cotação atribuída a cada uma das unidades temáticas/ domínios distribui-se equilibradamente e 

proporcionalmente de acordo com o proposto no documento das Aprendizagens Essenciais a que se 

referem.  

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do que 

um dos domínios das Aprendizagens Essenciais.  

A prova é constituída por duas partes, uma primeira teórica e uma segunda, experimental e respetiva 

exploração. Cada uma das partes é cotada para 200 pontos, sendo a nota final a ponderação de 70% e 30% 

respetivamente teórica e experimental. 

A prova inclui:  

• uma tabela de constantes (Anexo 1);  

• um formulário (Anexo 2);  

• uma tabela periódica (Anexo 3) 

 

4. Material 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta. 

O examinando deve ser portador de: 

- Régua graduada; 

- Esquadro; 

- Transferidor; 

- Calculadora gráfica. 

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

Curricular. 

Não é permitido o uso de corretor. 
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5. Duração 

A prova de exame tem a duração de 90 minutos em cada uma das partes teórica e experimental, a que 

acresce a tolerância de 30 minutos nesta última. 

 

Anexo 1 -Tabela de constantes 

TABELA DE CONSTANTES 
 
 

Velocidade de propagação da luz no vácuo 𝑐 = 3,00 × 108𝑚 𝑠−1
  

Módulo da aceleração gravítica de um corpo junto à superfície da Terra 𝑔 = 10 𝑚 𝑠−2
  

Massa da Terra 𝑀𝑇 = 5,98 × 1024 kg  

Constante de Gravitação Universal 𝐺 = 6,67 × 10−11N m2 kg−2
  

Constante de Planck ℎ = 6,63 × 10−34 J s  

Carga elementar 𝑒 = 1,60 × 10−19  C  

Massa do eletrão 𝑚𝑒 = 9,11 × 10−31  kg  

Massa do protão 𝑚𝑝 = 1,67 × 10−27  kg  

Constante de Stefan-Boltzmann 
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=   𝑘0 = 9,00 × 109N m2 C2

  

 

 

 
Anexo II - Formulário  

 

• Segunda Lei de Newton .............................................................................................................................................. �⃗� = 𝑚�⃗�  

�⃗� – Resultante das forças que atuam num corpo de massa m 

�⃗�– Aceleração do centro de massa do corpo 
 

• Equações do movimento com aceleração constante ....................................................................... �⃗� = �⃗�0 + �⃗�0 𝑡 +
1

2
�⃗� 𝑡2  

�⃗� – posição �⃗� = �⃗�0 + �⃗� 𝑡 
�⃗� – Velocidade 

�⃗�– Aceleração do centro de massa do corpo 

t – Tempo 
 

• Velocidade do centro de massa de um sistema de n partículas.......................................... �⃗�CM =
𝑚1 �⃗⃗�1+𝑚2 �⃗⃗�2+⋯+ 𝑚n �⃗⃗�n

𝑚1+𝑚2 +⋯+ 𝑚n
  

im  – Massa da partícula i 

iv  – Velocidade da partícula i 
 

• Momento linear total de um sistema de partículas .............................................................. �⃗⃗� = 𝑀 �⃗�CM 
M – Massa total do sistema 

�⃗�CM – Velocidade do centro de massa 
 
 

• Lei fundamental da dinâmica para um sistema de partículas ............................................ �⃗�ext =  
𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
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�⃗�ext – Resultante das forças exteriores que atuam no sistema 

�⃗⃗� – Momento linear total 

• 3.ª Lei de Kepler ......................................................................................................................... 
𝑅3

𝑇2 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 

R – Raio da órbita circular de um planeta 

T  – Período do movimento orbital desse planeta 

• Lei de Newton da Gravitação Universal ................................................................................. �⃗�𝑔 = 𝐺
𝑚1 𝑚2

𝑟2  �⃗⃗�𝑟 

�⃗�𝑔 – Força exercida na massa pontual m2 pela massa pontual m1 

r – Distância entre as duas massas 

𝑒𝑟  – Vetor unitário que aponta da massa m2 para a massa m1 

G – Constante de gravitação universal 

• Lei de Coulomb........................................................................................................................... �⃗�𝑒 =
1

4𝜋𝜀0

𝑞  𝑞′

𝑟2  �⃗⃗�𝑟 

�⃗�𝑒 – Força exercida na carga elétrica pontual q' pela carga elétrica pontual  

r – Distância entre as duas cargas colocadas no vazio 

𝑒𝑟  – Vetor unitário que aponta da carga q para a carga q' 

0
  – Permitividade elétrica do vácuo 

 

• Ação simultânea de campos elétricos e magnéticos sobre cargas em movimento ......... �⃗�𝑒𝑚 = 𝑞�⃗⃗� + 𝑞 �⃗� × �⃗⃗� 

�⃗�𝑒𝑚 – força eletromagnética que atua numa carga elétrica q que se desloca com velocidade �⃗� 

num ponto onde existe um campo elétrico �⃗⃗� e um campo magnético�⃗⃗� 

 

Efeito fotoelétrico.................................................................................. Erad = Erem + Ec 

Erad – energia de um fotão da radiação incidente no metal 

Erem – energia de remoção de um eletrão do metal 

Ec – energia cinética do eletrão removido 

Anexo III –Tabela 

Periódica 
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