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COTAÇÕES

1.  

1.1.  ....................................................................................................................................... 8 pontos

1.2.  ....................................................................................................................................... 14 pontos

1.3.  ....................................................................................................................................... 8 pontos

2.  

2.1.  ....................................................................................................................................... 10 pontos

2.2.  ....................................................................................................................................... 10 pontos

2.3.  

2.3.1. ............................................................................................................................ 8 pontos

2.3.2. ............................................................................................................................ 8 pontos

3.  

3.1.  ....................................................................................................................................... 8 pontos

3.2.  ....................................................................................................................................... 10 pontos

3.3.  ....................................................................................................................................... 8 pontos

4.  

4.1.  ....................................................................................................................................... 8 pontos

4.2.  ....................................................................................................................................... 8 pontos

4.3.

4.3.1. ............................................................................................................................ 8 pontos

4.3.2. ............................................................................................................................ 10 pontos

5.  

5.1.  ....................................................................................................................................... 8 pontos

5.2.  ....................................................................................................................................... 8 pontos

5.3.  

5.3.1. ............................................................................................................................ 14 pontos

5.3.2. ............................................................................................................................ 10 pontos

6.  

6.1.  ....................................................................................................................................... 10 pontos

6.2.  ....................................................................................................................................... 10 pontos

6.3.  ....................................................................................................................................... 14 pontos

___________

TOTAL ....................................................... 200 pontos

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

12.º Ano de Escolaridade

(Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto)

Programa novo implementado em 2005/2006

Duração da prova: 120 minutos 2.ª FASE

2007

PROVA ESCRITA DE FÍSICA



CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

Dado a prova apresentar duas versões, o examinando terá de indicar na sua folha de respostas a

versão a que está a responder. A ausência dessa indicação implica a atribuição de zero pontos a

todos os itens de escolha múltipla.

Apresentam-se, em seguida, critérios gerais de classificação da prova de exame nacional desta

disciplina.

• Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correcta. As respostas

incorrectas são classificadas com zero pontos.

Também deve ser atribuída a classificação de zero pontos às respostas em que o examinando

apresente:

– mais do que uma opção (ainda que nelas esteja incluída a opção correcta);

– o número do item e/ou a letra da alternativa escolhida ilegíveis.

• Nos itens de resposta curta, é apresentada, nos critérios específicos, a descrição dos níveis de

desempenho, a que correspondem cotações fixas.

• Nos itens de resposta aberta em que é solicitada a escrita de um texto, os critérios de

classificação estão organizados por níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas.

O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspectos

relativos aos conteúdos, à organização lógico-temática e à utilização de terminologia científica. A

descrição dos níveis referentes à organização lógico-temática e à terminologia científica é a

seguinte:

•  Tanto nos itens de resposta curta como nos itens de resposta aberta em que é solicitada a escrita

de um texto, não é exigível que as respostas apresentem exactamente os termos e/ou

expressões presentes nos critérios específicos de classificação.

•  Nos itens de resposta aberta em que é solicitado o cálculo de uma grandeza, os critérios de

classificação estão organizados por níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas.

O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspectos

relativos à metodologia de resolução, ao resultado final e à tipologia de erros cometidos, de

acordo com os descritores apresentados no seguinte quadro:

Nível 3

Composição coerente no plano lógico-temático (encadeamento lógico do discurso, de

acordo com o solicitado no item).

Utilização de terminologia científica adequada e correcta.

Nível 2

Composição coerente no plano lógico-temático (encadeamento lógico do discurso, de

acordo com o solicitado no item).

Utilização, ocasional, de terminologia científica não adequada e/ou com incorrecções.

Nível 1
Composição com falhas no plano lógico-temático, ainda que com correcta utilização de

terminologia científica.

615/C/2



V.S.F.F.

615/C/3

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta de dados, conversão

incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de

conversão de unidades(*) e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

• Se a resposta apresentar ausência de metodologia de resolução ou metodologia de resolução

incorrecta, ainda que com um resultado final correcto, a classificação a atribuir será de zero

pontos.

• Se a resolução de um item que envolva cálculos apresentar erro exclusivamente imputável à

resolução numérica ocorrida num item anterior, deverá ser atribuída a cotação total.

• Se a resolução de um item envolver cálculos com grandezas vectoriais, o examinando pode

trabalhar apenas com valores algébricos e, no final, fazer a caracterização vectorial das

grandezas pedidas.

• Os cenários de metodologia de resposta apresentados para os itens de resposta aberta podem

não esgotar todas as possíveis hipóteses de resposta. Deve ser atribuído um nível de

desempenho equivalente se, em alternativa, o examinando apresentar uma outra metodologia de

resolução igualmente correcta.

• As classificações a atribuir às respostas dos examinandos são expressas, obrigatoriamente, em

números inteiros.

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final correcto.

Ausência de erros.

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1, qualquer que

seja o seu número.

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2, qualquer que

seja o número de erros de tipo 1.

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2, qualquer

que seja o número de erros de tipo 1.

ou

Metodologia de resolução incompleta.

Apresentação de apenas duas etapas de resolução, qualquer que seja o

número de erros de tipo 1.

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta.

Apresentação de apenas uma etapa de resolução, qualquer que seja o número

de erros de tipo 1.



615/C/4

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

1.1. Versão 1 – (C); Versão 2 – (D) .................................................................................... 8 pontos

1.2. ..................................................................................................................................... 14 pontos

Uma metodologia de resolução correcta deverá apresentar, no mínimo, as seguintes etapas:

• Obtém as expressões da força resultante em cada corpo, em relação ao sistema de eixos

indicado. Por exemplo:

FA = TA – Fa (corpo A)

FB = mBg – TB (corpo B)

ou expressões equivalentes.

• Substitui, na expressão relativa ao corpo B, FB = mBa e obtém TB = 1,5 N.

• Utiliza a expressão relativa ao corpo A e as condições TB = TA , FA = mAa e Fa = µcmAg, para

obter µc = 0,25.

ou

• Obtém as expressões da força resultante em cada corpo, em relação ao sistema de eixos

indicado. Por exemplo:

FA = TA – Fa (corpo A)

FB = mBg – TB (corpo B)

ou expressões equivalentes.

• Elimina a tensão entre as duas expressões anteriores, tendo em conta que TB = TA, e utiliza as

condições FA = mAa e FB = mBa, para obter uma expressão de Fa.

• Considera Fa = µcmAg e obtém µc = 0,25.

ou

• Obtém uma expressão para a força resultante que actua no sistema dos dois corpos. Por

exemplo:

mBg – Fa = F

• Substitui a condição F = (mA + mB)a, na expressão anterior, e obtém Fa em função de mA, mB,

g e  a.

• Considera Fa = µcmA g e obtém µc = 0,25.



V.S.F.F.

615/C/5

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta dos dados, conversão

incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de

conversão de unidades(*) e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

Se a resposta apresentar ausência de metodologia de resolução ou metodologia de resolução

incorrecta, ainda que com um resultado final correcto, a classificação a atribuir será de zero pontos.

1.3. Versão 1 – (D); Versão 2 – (A) .................................................................................... 8 pontos

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final correcto.

Ausência de erros.

14

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,

qualquer que seja o seu número.

12

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

10

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

ou

Metodologia de resolução incompleta.

Apresentação de apenas duas etapas de resolução, qualquer que seja

o número de erros de tipo 1.

8

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta.

Apresentação de apenas uma etapa de resolução, qualquer que seja o

número de erros de tipo 1.

5



2.1.  ...................................................................................................................................... 10 pontos 

Uma metodologia de resolução correcta deverá apresentar, no mínimo, as seguintes etapas:

• Obtém a expressão da tensão, em relação a um sistema de eixos, com base num diagrama de

forças correcto. Por exemplo: T – mg cosθ = man ou expressão equivalente, utilizando sistemas

de eixos de referência diferentes.

• Substitui, na expressão anterior, as condições an = 0  e  cosθ = e obtém  T = 4,5 × 10
–1

N.

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta dos dados, conversão

incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de

conversão de unidades(*) e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

Se a resposta apresentar ausência de metodologia de resolução ou metodologia de resolução

incorrecta, ainda que com um resultado final correcto, a classificação a atribuir será de zero pontos.

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final correcto.

Ausência de erros.

10

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,

qualquer que seja o seu número.

9

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

7

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

5

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta.

Apresentação de apenas uma etapa de resolução, qualquer que seja o

número de erros de tipo 1.

3

−l l

l

1

4
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2.2.  ...................................................................................................................................... 10 pontos 

Uma metodologia de resolução correcta deverá apresentar, no mínimo, as seguintes etapas:

• Escreve a expressão que traduz a conservação da energia mecânica do corpo. Por exemplo:

ou expressão equivalente.

• Considera hB – hA = 0,25 m e vB = 0 e obtém vA = 2,2 m s
–1

.

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta dos dados, conversão

incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de

conversão de unidades(*) e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

Se a resposta apresentar ausência de metodologia de resolução ou metodologia de resolução

incorrecta, ainda que com um resultado final correcto, a classificação a atribuir será de zero pontos.

2.3.1. Versão 1 – (B); Versão 2 – (C) ................................................................................. 8 pontos

2.3.2. Versão 1 – (C); Versão 2 – (B) ................................................................................. 8 pontos

3.1. Versão 1 – (D); Versão 2 – (B) .................................................................................... 8 pontos

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final correcto.

Ausência de erros.

10

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,

qualquer que seja o seu número.

9

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

7

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

5

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta.

Apresentação de apenas uma etapa de resolução, qualquer que seja o

número de erros de tipo 1.

3

+ = +
2 21 1

2 2
A A B Bmgh mv mgh mv

V.S.F.F.
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3.2. ...................................................................................................................................... 10 pontos

3.3. Versão 1 – (D); Versão 2 – (C) .................................................................................... 8 pontos

4.1. Versão 1 – (B); Versão 2 – (C) .................................................................................... 8 pontos

4.2. Versão 1 – (A); Versão 2 – (D) .................................................................................... 8 pontos

4.3.1. Versão 1 – (D); Versão 2 – (A) ................................................................................. 8 pontos

4.3.2. ................................................................................................................................... 10 pontos

Uma metodologia de resolução correcta deverá apresentar, no mínimo, as seguintes etapas:

• Escreve a equação WFg = –∆Epg.

• Substitui, nessa equação, as expressões e e obtém a expressão

dada.

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta dos dados, conversão

incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de

conversão de unidades(*) e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

Se a resposta apresentar ausência de metodologia de resolução ou metodologia de resolução

incorrecta, ainda que com um resultado final correcto, a classificação a atribuir será de zero pontos.

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final correcto.

Ausência de erros.

10

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1, qualquer

que seja o seu número.

9

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

7

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

5

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta.

Apresentação de apenas uma etapa de resolução, qualquer que seja o

número de erros de tipo 1.

3

= −
( )

1

3

pg B
MmE G

r
= −

( )pg A

MmE G
r

Nível 2

Uma diminuição da resistência introduzida pelo reóstato conduz a uma

diminuição da constante de tempo do circuito.

Quanto menor for a constante de tempo do circuito, menor será o tempo

de descarga do condensador.

10

Nível 1 Refere apenas um dos elementos apresentados no nível anterior. 5
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5.1. Versão 1 – (A); Versão 2 – (B) .................................................................................... 8 pontos

5.2. Versão 1 – (C); Versão 2 – (B) .................................................................................... 8 pontos

5.3.1. ................................................................................................................................... 14 pontos

Uma metodologia de resolução correcta deverá apresentar, no mínimo, as seguintes etapas:

• Utiliza a expressão para calcular a velocidade inicial dos electrões

(v0 = 8,1 × 10
5

m s
–1

).

• Utiliza a equação das velocidades do movimento uniformemente retardado e obtém

a = 4,05 × 10
5

m s
–2

.

• Utiliza as equações F = |qe|E e  F = mea ou expressão equivalente e obtém E = 2,3 ×10
–6

V m
–1

.

ou

• Utiliza a expressão para calcular a velocidade inicial dos electrões

(v0 = 8,1 × 10
5

m s
–1

).

• Escreve ou deduz uma expressão para a aceleração do electrão: .

• Substitui a expressão anterior na equação das velocidades do movimento uniformemente

retardado e obtém E = 2,3 × 10
–6

V m
–1

.

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final correcto.

Ausência de erros.

14

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,

qualquer que seja o seu número.

12

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

10

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

ou

Metodologia de resolução incompleta.

Apresentação de apenas duas etapas de resolução, qualquer que seja

o número de erros de tipo 1.

8

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta.

Apresentação de apenas uma etapa de resolução, qualquer que seja o

número de erros de tipo 1.

5

=
e

e

q E
a

m

=
2

0

1

2
cinE m v

=
2

0

1

2
cinE m v

V.S.F.F.
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Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta dos dados, conversão

incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de

conversão de unidades(*) e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

Se a resposta apresentar ausência de metodologia de resolução ou metodologia de resolução

incorrecta, ainda que com um resultado final correcto, a classificação a atribuir será de zero pontos.

5.3.2. ................................................................................................................................... 10 pontos

6.1.  ...................................................................................................................................... 10 pontos 

Uma metodologia de resolução correcta deverá apresentar, no mínimo, as seguintes etapas:

• Calcula o momento linear do sistema antes da colisão utilizando a expressão ou

equivalente e obtém (kg m s
–1

).

• Calcula o momento linear do sistema após a colisão utilizando a expressão

ou equivalente e obtém (kg m s
–1

).

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta dos dados, conversão

incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final correcto.

Ausência de erros.

10

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,

qualquer que seja o seu número.

9

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

7

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.

Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2,

qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

5

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta.

Apresentação de apenas uma etapa de resolução, qualquer que seja o

número de erros de tipo 1.

3

x
−

×
r r

2

( )
= 3,2 10f sistp e(

r r
f(sist) A B f

=  + ) p m m v

x

r r
–2

i(sist)
= 4,3×10p e

r r
i(sist) A i

=  p m v

Nível 2

Se a radiação incidente tem uma frequência superior à da radiação

ultravioleta, terá também uma energia superior.

Sendo a energia cinética máxima de um electrão ejectado igual à

diferença entre a energia da radiação incidente e a energia mínima para

arrancar um electrão do metal, os electrões serão ejectados com uma

energia cinética máxima superior.

10

Nível 1 Refere apenas um dos elementos apresentados no nível anterior. 5
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Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de

conversão de unidades(*) e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

Se a resposta apresentar ausência de metodologia de resolução ou metodologia de resolução

incorrecta, ainda que com um resultado final correcto, a classificação a atribuir será de zero pontos.

6.2.  ...................................................................................................................................... 10 pontos 

Nível 2

• Refere que o valor do impulso da força que o carrinho B exerce sobre o

carrinho A é IB→A = F B→A × ∆t indicando a sua direcção e sentido.

ou

• Calcula o impulso total das forças exercidas sobre o carrinho A utilizando

a expressão I
→

t = mA (vf

→

– vi

→

) e obtém  I
→

t = –2,4 × 10
–2 e→x (Ns) ou

equivalente, indicando o módulo, a direcção e o sentido de I
→

t , e refere que

o valor do impulso da força que o carrinho B exerce sobre o carrinho A é

inferior ao valor de It , tendo em conta o impulso exercido por outras forças.

10

Nível 1

Refere dois dos seguintes elementos de resposta:

• Valor do impulso total.

• Direcção e sentido do impulso total.

• IB→A = F B→A × ∆t

• IB→A < It

7

V.S.F.F.
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6.3.  ...................................................................................................................................... 14 pontos 

A composição deve contemplar os seguintes tópicos:

• O cálculo do momento linear do sistema, antes e depois da colisão, e/ou a análise do gráfico

mostra(m) que não há conservação do momento linear.

• Não havendo conservação do momento linear, conclui-se que há forças exteriores aplicadas

no sistema.

• O sistema não está isolado (há forças exteriores aplicadas no sistema), logo não há

conservação da energia cinética ou a colisão é perfeitamente inelástica, logo não há

conservação da energia cinética.

• Como os carros seguem colados após o choque, a velocidade de afastamento é nula e o

coeficiente de restituição é necessariamente nulo. 

A classificação deste item utiliza os níveis de desempenho descritos nos critérios gerais,

apresentados de acordo com os tópicos descritos.

Se o examinando referir apenas 1 dos tópicos:

– atribuir a classificação de 4 pontos se este estiver correcto.

– atribuir a classificação de 3 pontos se for utilizada, ocasionalmente, uma terminologia

científica não adequada e/ou com incorrecções.

Forma

Conteúdo

Nível 3 Nível 2 Nível 1

A composição contempla

os 4 tópicos.
14 13 12

A composição contempla

apenas 3 dos tópicos.
10 9 8

A composição contempla

apenas 2 dos tópicos.
7 6 5
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