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O presente documento visa divulgar as características da prova especial de avaliação do domínio de 

formação de Física da componente de Formação Científica do Curso Técnico de informática: Sistemas. 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere tem em conta o Referencial de Formação para o Curso - Código 

de Referencial de Formação (481039), na Componente de Formação Científica, domínio de Física e incide nos 

conteúdos referentes às Unidades de Formação de curta duração seguintes:  

1- Movimentos e Forças  

2- Sistemas Elétricos  

 

 

2. Características e estrutura 

A prova escrita está organizada por grupos de itens. 

Os grupos de itens e/ou alguns dos itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, 

por exemplo, textos, figuras, tabelas e gráficos. 

A estrutura da prova escrita e a valorização das unidades sintetiza-se no quadro seguinte. 

 

Unidade Conteúdos Cotação 
(em pontos) 

1 

Movimentos 

e Forças 

• Movimento unidimensional sem e com aceleração constante 
 Movimento uniforme e uniformemente variado 
 Lei fundamental da dinâmica 
 Força do atrito 

 

 

80 a 100 
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2- Sistemas 

Elétricos 

Conteúdos 
• Sistemas termodinâmicos 

- Conceito 
- Tipos 

 Isolados 
 Fechados 
 Abertos 

 
• Variáveis de estado 

- Temperatura 
- Escalas termométricas 

 Absoluta 
 Celsius 
 Fahrenheit 

• Transferências de energia sob a forma de calor 
- Calor: Medida de transferência de energia entre sistemas a 
temperaturas diferentes 
- Joule/Caloria: Unidades de energia 
- Mecanismos de transferência de energia sob a forma de calor 

 Condução 
 Convecção 

- Condutores e isoladores de calor 
 Condutibilidade térmica 

 

Corrente elétrica como forma de transferência de energia 
• Geradores de corrente elétrica 

- Transformação de determinada forma de energia em energia elétrica 
- Transformações de energia em geradores 

 Baterias 
- Força eletromotriz de um gerador 
- Tensão elétrica /diferença de potencial. Volt 

• Corrente elétrica 
- Intensidade 
- Ampere 
- Lei de Ohm 

• Associação a resistências (componentes elétricos) em série e em 
paralelo; 

 Representação de circuitos elétricos simples 
• Efeito Joule 

 Potência 

 

 

 

100 a  120 

 

 

 

3. 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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 
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Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. 

Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos. 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho (por exemplo, em itens que envolvam a produção de um texto) ou por etapas (por 

exemplo, em itens que envolvam a realização de cálculos). A cada nível de desempenho e a cada 

etapa corresponde uma dada pontuação. 

 

A classificação das respostas aos itens que envolvam a produção de um texto tem em conta, além 

dos tópicos de referência apresentados, a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem 

científica adequada. 

A classificação das respostas aos itens que envolvam a realização de cálculos resulta da soma das 

pontuações atribuídas às etapas apresentadas, à qual podem ser subtraídos pontos em função dos 

erros cometidos (erros de cálculo numérico ou analítico, ausência de unidades ou apresentação de 

unidades incorretas no resultado final, ausência de conversão ou conversão incorreta de unidades, 

transcrição incorreta de dados, entre outros). 

 

4. Duração da prova 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

5. Material autorizado  

O aluno apenas pode usar, na prova, 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. 

O aluno deve ser portador de uma calculadora científica. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 


