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PROVA ESCRITA 

OBJETIVOS COMPETÊNCIAS/CONTEÚDOS QUESTÕES COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Reconhecer que os corpos exercem 
forças uns nos outros; 

Reconhecer que todas as forcas 
conhecidas se podem incluir 
num dos tipos de forcas fundamentais; 

Lei das ações reciprocas; 
Calcular deslocamento e distância 

percorrida entre dois instantes; 
Calcular e interpretar a velocidade 

media entre dois instantes; 

Identificar, por analise de gráficos 
x=f(t)e v=f(t), tipos de 
movimentos retilíneos e sentidos; 

Escrever e aplicar as leis do 
movimento e das velocidades para 
m.r.u. e m.r.u.v. ; 

Conhecer e aplicar as leis de Newton; 

Calcular acelerações médias a partir 
da variação da velocidade e das leis de 
Newton. 

- Compreender que do ponto de vista da 
Mecânica se pode estudar o movimento 
de um corpo em translação, estudando o 
movimento do centro de massa; 
- Movimento Relativo 

1 20 pontos 

 
A cotação total da prova é de 200 pontos. 
O aluno será penalizado em termos de cotação 
se: 
  . Não apresentar ou indicar incorretamente 
as unidades das grandezas físicas; 
  .  Não apresentar ou errar cálculos; 
  .  Não justificar uma resposta pedida; 
  .  Não identificar corretamente o número de 
uma questão; 
  . Indicar mais do que uma resposta para uma 
questão. 
 
A classificação de uma dada questão não será 
prejudicada pela utilização de dados 
incorretos obtidos em cálculos de questões 
anteriores. 
 
Os critérios de classificação levarão em conta 
o fato de as questões poderem ser resolvidas 
por mais de um processo, sendo atribuída a 
cotação respetiva. 

- Interpretar o movimento uniforme e o 
movimento uniformemente variado, quer 
analiticamente quer através de gráficos 
x=f(t), v=f(t) e a=f(t); 

2 
 
3 
 
4 

40 pontos 
 

28 pontos 
 

40 pontos 

- Aplicar as leis de Newton e do 
movimento para resolver problemas 
algébricos de movimento unidirecional, 
na horizontal e na vertical, perto da 
superfície da Terra, com ou sem efeito 
do atrito; 
- Interpretar os movimentos no plano, 
partindo da análise desses movimentos; 
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26 pontos 
 

26 pontos 
 

20 pontos 

Material autorizado:  Material de escrita ( caneta de tinta preta ou azul)   Calculadora científica. 


