COTAÇÕES
1.
1.1. .........................................................................................................................................

10 pontos

1.2. .........................................................................................................................................

8 pontos

2.1. .........................................................................................................................................

8 pontos

2.2. .........................................................................................................................................

12 pontos

2.3. .........................................................................................................................................

10 pontos

2.4. .........................................................................................................................................

8 pontos

2.

2.5.
2.5.1. .............................................................................................................................
2.5.2. .............................................................................................................................
2.5.3. .............................................................................................................................

8 pontos
12 pontos
8 pontos

3.1. .........................................................................................................................................

12 pontos

3.2. .........................................................................................................................................

10 pontos

4.1. .........................................................................................................................................

14 pontos

3.

4.

4.2.
4.2.1. .............................................................................................................................
4.2.2. .............................................................................................................................
4.2.3. .............................................................................................................................

8 pontos
8 pontos
8 pontos

4.3. .........................................................................................................................................

8 pontos

5.
5.1.
5.1.1. .............................................................................................................................
5.1.2. .............................................................................................................................

8 pontos
8 pontos

5.2. .........................................................................................................................................

10 pontos

6.1. .........................................................................................................................................

8 pontos

6.2. .........................................................................................................................................

14 pontos

6.

___________
TOTAL ....................................................... 200 pontos
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PROVA 715/C/10 Págs.

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO
11.º ou 12.º Ano de Escolaridade
(Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março)

Duração da prova: 120 minutos

1.ª FASE

2007
PROVA ESCRITA DE FÍSICA E QUÍMICA A
COTAÇÕES
1.
1.1. .........................................................................................................................................
1.2. .........................................................................................................................................

10 pontos
8 pontos

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

8 pontos
12 pontos
10 pontos
8 pontos

2.5.1. .............................................................................................................................
2.5.2. .............................................................................................................................
2.5.3. .............................................................................................................................

8 pontos
12 pontos
8 pontos

3.1. .........................................................................................................................................
3.2. .........................................................................................................................................

12 pontos
10 pontos

4.1. .........................................................................................................................................
4.2.
4.2.1. .............................................................................................................................
4.2.2. .............................................................................................................................
4.2.3. .............................................................................................................................
4.3. .........................................................................................................................................

14 pontos

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

4.

8 pontos
8 pontos
8 pontos
8 pontos

5.
5.1.
5.1.1. .............................................................................................................................
5.1.2. .............................................................................................................................
5.2. .........................................................................................................................................

8 pontos
8 pontos
10 pontos

6.
6.1. .........................................................................................................................................
6.2. .........................................................................................................................................

8 pontos
14 pontos
___________
TOTAL ....................................................... 200 pontos
V.S.F.F.
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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 e de verdadeiro/falso.
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 verdadeiro/falso, a classificação a atribuir tem em conta o nível de desempenho
revelado na resposta.
Nos itens de verdadeiro/falso, são classificadas com zero pontos as respostas em que todas as
afirmações sejam avaliadas como verdadeiras ou como falsas.
Não são classificadas as afirmações:
– consideradas simultaneamente verdadeiras e falsas;
– com o número do item, a letra da afirmação e/ou a sua classificação (V/F) 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.

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.

• 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.
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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.

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.
• Nos itens em que é solicitada a escrita de uma equação química, deve ser atribuída a classificação

de zero pontos se alguma das espécies químicas intervenientes estiver incorrectamente escrita, se
estiver incorrecta em função da reacção química em causa ou se a equação não estiver
estequiométrica e electricamente acertada.
• 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.

V.S.F.F.
715/C/3

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO
1.1. ......................................................................................................................................

10 pontos

Nível 2

Reacção em que pequenos núcleos atómicos se fundem, para produzir
núcleos atómicos de maior massa, com elevada libertação de energia.

10

Nível 1

Refere apenas dois dos elementos de resposta, apresentados no nível
anterior.

5

1.2. Versão 1 – (C); Versão 2 – (D) ....................................................................................

8 pontos

2.1. Versão 1 – (A); Versão 2 – (C) ....................................................................................

8 pontos

2.2. .....................................................................................................................................

12 pontos

A composição deve contemplar os seguintes tópicos:
• Na estratosfera / camada de ozono, os CFC sofrem a acção das radiações ultravioleta.
• Por acção das radiações ultravioleta, os CFC geram quantidades significativas de radicais
livres de C•.
• Os radicais livres de C•, por sua vez, reagem com o ozono, dando origem a outros compostos.
A classificação deste item utiliza os níveis de desempenho registados nos critérios
gerais, apresentados de acordo com os tópicos descritos.
Forma
Nível 3

Nível 2

Nível 1

A composição contempla
os 3 tópicos.

12 pontos

11 pontos

10 pontos

A composição contempla
apenas 2 dos tópicos.

8 pontos

7 pontos

6 pontos

Conteúdo

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.
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2.3. Versão 1: Verdadeiras – (A), (B), (G), (H); Falsas – (C), (D), (E), (F) ........................
Versão 2: Verdadeiras – (A), (C), (D), (F); Falsas – (B), (E), (G), (H)

10 pontos

A classificação deste item deve ser efectuada de acordo com a tabela seguinte.
Número de afirmações
assinaladas correctamente

Cotação

7 ou 8

10 pontos

5 ou 6

7 pontos

3 ou 4

4 pontos

0 ou 1 ou 2

0 pontos

2.4. Versão 1 – (C); Versão 2 – (B) ....................................................................................

8 pontos

2.5.1. Versão 1 – (D); Versão 2 – (B) .................................................................................

8 pontos

V.S.F.F.
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2.5.2. ...................................................................................................................................

12 pontos

Uma metodologia de resolução correcta deverá apresentar, no mínimo, as seguintes etapas:
• Calcula a concentração de H3O+ na amostra de água da chuva recolhida junto ao tronco do
pinheiro (c = 5,01 × 10–4 mol dm–3).
• Calcula a quantidade de H3O+ que existia em 100,0 mL da amostra, antes de ser titulada
(n = 5,01 × 10–5 mol).
• Calcula o volume de titulante gasto até ao ponto de equivalência da titulação (V = 10,0 mL).

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final correcto.
Ausência de erros.

12 pontos

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,
qualquer que seja o seu número.

11 pontos

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.

9 pontos

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.

7 pontos

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta.
Apresentação de apenas uma etapa de resolução, qualquer que seja o
número de erros de tipo 1.

4 pontos

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

3.1. ......................................................................................................................................

12 pontos

Uma metodologia de resolução correcta deverá apresentar, no mínimo, as seguintes etapas:
• Calcula a energia absorvida pelos colectores solares durante 12 horas (Efornecida = 1,38 × 108 J).
• Calcula a energia utilizada para obter uma variação de temperatura da água igual a 30 ºC
(Eútil = 1,88 × 107 J).
• Calcula o rendimento do sistema solar térmico (η = 13,6 %).

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final correcto.
Ausência de erros.

12 pontos

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,
qualquer que seja o seu número.

11 pontos

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.

9 pontos

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.

7 pontos

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta.
Apresentação de apenas uma etapa de resolução, qualquer que seja o
número de erros de tipo 1.

4 pontos

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.

V.S.F.F.
715/C/7

3.2. ......................................................................................................................................

10 pontos

Nível 2

Transferência de energia que ocorre através de colisões entre
partículas, sem que haja qualquer transporte de matéria.

10

Nível 1

Refere apenas um dos elementos de resposta, apresentados no nível
anterior.

5

4.1. ......................................................................................................................................

14 pontos

Uma metodologia de resolução correcta deverá apresentar, no mínimo, as seguintes etapas:
• Calcula o tempo de queda da esfera, a partir do ponto B (t = 2,0 s).
• Determina o valor da velocidade da esfera no ponto B (vB = 10,0 m s–1), identificando o valor
da velocidade inicial do lançamento horizontal com vB .
• Calcula a altura, H (H = 5,0 m), aplicando a lei da conservação da energia mecânica.

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final correcto.
Ausência de erros.

14 pontos

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,
qualquer que seja o seu número.

12 pontos

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 pontos

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 pontos

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta.
Apresentação de apenas uma etapa de resolução, qualquer que seja o
número de erros de tipo 1.

5 pontos

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.
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4.2.1. Versão 1 – ( ); Versão 2 – ( ) ......................... (ITEM ANULADO) ..........................

(*)

4.2.2. Versão 1 – (B); Versão 2 – (A) .................................................................................

8 pontos

4.2.3. Versão 1 – (B); Versão 2 – (C) .................................................................................

8 pontos

4.3. Versão 1 – (C); Versão 2 – (D) ....................................................................................

8 pontos

5.1.1. Versão 1 – (D); Versão 2 – (B) .................................................................................

8 pontos

5.1.2. Versão 1 – (B); Versão 2 – (A) .................................................................................

8 pontos

5.2. ......................................................................................................................................

10 pontos

Refere duas das seguintes propriedades:
Nível 2

– As microondas praticamente não se difractam.
– As microondas são pouco absorvidas na atmosfera.
– As microondas reflectem-se pouco na atmosfera.

10

Nível 1

Refere apenas uma das propriedades citadas no nível anterior.

5

6.1. Versão 1 – (B); Versão 2 – (D) ....................................................................................

8 pontos

_____________
(*) Considerando que a anulação deste item reduz a cotação total para 192 pontos, a classificação final
de cada prova obtém-se multiplicando a cotação total obtida pelo factor 1,0417, que corresponde à
200
razão –––– .
192

V.S.F.F.
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6.2. ......................................................................................................................................

14 pontos

Uma metodologia de resolução correcta deverá apresentar, no mínimo, as seguintes etapas:
• Calcula a quantidade de amoníaco (n = 0,12 mol).
• Refere a estequiometria da reacção entre CuSO4 . 5 H2O e NH3 (1:4) e utiliza a relação
estequiométrica para identificar o reagente limitante (CuSO4 . 5 H2O).
• Calcula a massa de [Cu(NH3)4]SO4 . H2O que se formaria (m = 4,9 g).

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final correcto.
Ausência de erros.

14 pontos

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,
qualquer que seja o seu número.

12 pontos

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 pontos

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 pontos

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta.
Apresentação de apenas uma etapa de resolução, qualquer que seja o
número de erros de tipo 1.

5 pontos

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.
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