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EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO 2011 

– 2.ª FASE –  

DISCIPLINA: FÍSICA E QUÍMICA A 
 
INDICAÇÕES GERAIS 

 Nos itens de construção de cálculo, a ausência de unidades (ou unidades incorrectas) só é penalizada no resultado 
final da última etapa prevista nos Critérios Específicos de Classificação. 

 Nos itens de construção de cálculo, a não indicação dos cálculos implica perda da(s) etapa(s) correspondente(s). 

 

Grupo I 

Item 1. 

 Não são penalizadas respostas em que: 

 no esquema apresentado, os vários tipos de radiação apareçam separados por qualquer sinal gráfico (vírgula ; 
ponto e vírgula ; seta ; > ; < ; …); 

 sejam utilizadas designações, ainda que abreviadas, inteligíveis e facilmente identificáveis com os diferentes 
tipos de radiação (por exemplo: IV por infravermelho); 

 no esquema apresentado a designação “visível” seja complementada com a sequência correcta das radiações 
no visível ou com uma indicação do tipo “violeta ― vermelho”, desde que na sequência adequada. 

 Não são consideradas para efeito de classificação as respostas em que: 

 seja apresentado um esquema com uma sequência incorrecta das radiações referidas no texto; 

 seja apresentado um esquema que inclua radiações não referidas no texto (por exemplo: microondas), ainda 
que correctamente posicionadas na sequência apresentada; 

 seja apresentado um esquema que não inclua a totalidade das radiações referidas no texto; 

 seja apresentado um texto descritivo, em vez do esquema solicitado; 

 seja apresentado um esquema em que pelo menos um tipo de radiação seja incorrectamente designado (por 
exemplo, “visível” substituído por “sequência de cores”). 

Ignora-se qualquer eventual indicação contida na resposta, que não apenas o esquema pedido, como por exemplo, 
o sentido em que a frequência aumenta, etc.. 

 

Item 2. 

Considera-se equivalente ao tópico A: 

 o cálculo da velocidade de propagação da radiação violeta e da radiação vermelha no interior do prisma (erros 
de cálculo numérico que não comprometam a conclusão correcta deverão ser ignorados; erros de cálculo 
numérico que comprometam a conclusão correcta, implicam a perda do tópico B; erros de cálculo analítico, 
implicam a classificação da resposta com zero pontos). 

 apresentar a expressão n = c / v, ainda que não identificando as grandezas representadas; 

 apresentar a expressão n1 v1 = n2 v2 (ou equivalente), ainda que não identificando as grandezas representadas; 

 afirmar que «dos dois índices de refracção considerados, o do vidro para a radiação vermelha é mais próximo do 
índice de refracção do ar [≈1,0], logo que a velocidade de propagação da radiação vermelha no vidro é mais 
próxima da velocidade de propagação da radiação electromagnética no ar. Como a velocidade de propagação no 
ar é mais elevada do que em qualquer outro meio [≈c], a radiação vermelha propaga-se com maior velocidade no 
vidro do que a violeta». 
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Será classificada com zero pontos uma resposta: 

 do tipo “é a radiação vermelha porque o índice de refracção é menor [para esta radiação]”; 

 do tipo “é a radiação vermelha porque o índice de refracção é menor [para esta radiação] e quanto menor for o 
índice de refracção, maior será a velocidade de propagação [da radiação] no meio”; 

 que apresente uma expressão/relação errada entre n e v (por exemplo, n = 1 / v); 

 do tipo “o vidro é menos refringente para a radiação vermelha e quanto menos refringente for o meio, maior é a 
velocidade de propagação da radiação”; 

 do tipo “o vidro é opticamente menos denso para a radiação vermelha e quanto menor for a densidade óptica do 
meio, maior é a velocidade de propagação da radiação”; 

 do tipo “quanto maior é a frequência da radiação, menor é a velocidade de propagação” ou do tipo “quanto 
menor é o comprimento de onda da radiação, menor é a velocidade de propagação”; 

 do tipo “quanto maior é o índice de refracção, menor é o ângulo [entre a normal e o raio], logo menor é a 
velocidade de propagação”; 

 do tipo “n1 sinα1 = n2 sinα2 , logo quanto menor for o índice de refracção, maior é o ângulo de refracção, ou seja, 
maior é a velocidade”. 

 

Item 4. 

Situação Classificação 
Não faz o cálculo referente à etapa B

(*)
 e usa na etapa C

(*)
 o valor 

5,02 × 10
7
 J (não considera o rendimento dos colectores) 

Perde as etapas B
(*)

 e C
(*)

. 

Converte a massa de água para grama, sem fazer a conversão 
correspondente do valor de c 

Erro de tipo 2 (conversão abusiva de unidades). 

Converte Δθ de ºC para K somando 273 Erro de tipo 1 (conversão incorrecta de unidades) 

Substitui incorrectamente os valores de energia na expressão do 
rendimento 

Perde a etapa B
(*)

. A etapa C
(*)

 deve ser considerada 
para efeito de classificação.

 

Considera um valor de c diferente de 4,18 × 10
3
 J kg

-1
 ºC

-1
  Perde a etapa onde esse valor for utilizado, excepto se 

houver um erro de transcrição 

Calcula valor de A (14,3 m
2
) e responde 15 m

2
  Aceitar 

Utiliza um valor de Δθ diferente de 40 ºC OU de rendimento 
diferente de 35% 

Perde a etapa onde esse valor for utilizado, excepto se 
houver um erro de transcrição. 

Considera Δθ = 40 – 0 = 40 ºC Ignorar 

Considera 35%  = 0,35 /100  OU  35%  = 35 Erro de tipo 2 

Calcula o valor 5,02 × 10
7
 J, mas considera que a energia 

transferida para a água é 5,02 × 10
7
 – 1,0 × 10

7
 

Perde a etapa A
(*)

.As restantes etapas devem ser 
consideradas para efeito de classificação. 

(*) etapas tal como apresentadas no critério específico de classificação do item.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Exemplos de resolução aceites: 
A) Determinação da energia média diária útil por cada m

2
 de colectores a instalar (0,35 × 1,0 × 10

7
 J). 

B) Determinação da variação da temperatura de 300 kg de água por cada m
2
 de colectores a instalar (2,79ºC m

-2
). 

C) Determinação da área de colectores que deve ser instalada. 
OU 
A) Determinação da energia média diária necessária ao aquecimento da água (5,02 × 10

7
 J). 

B) Determinação da energia média diária útil por cada m
2
 de colectores instalado (0,35 × 1,0 × 10

7
 J).  

C) Determinação da área de colectores que deve ser instalada. 
OU 
A) Determinação da massa de água que seria possível aquecer se o rendimento dos colectores fosse 100% (300/0,35 = 857 kg). 
B) Determinação da energia que deveria ser transferida para a água (= energia que deveria incidir no painel) para obter um aumento 

de temperatura de 40ºC (1,43 × 10
8
 J). 

C) Determinação da área de colectores que deve ser instalada. 
OU 
A) Determinação da variação da temperatura de 300 kg de água, por cada m

2
 de colectores, se o rendimento dos colectores fosse 

100% (7,97ºC m
-2

). 
B) Determinação da variação da temperatura de 300 kg de água por cada m

2
 de colectores, para um rendimento de 35% (2,79ºC m

-2
). 

C) Determinação da área de colectores que deve ser instalada. 
OU 
A) Determinação da energia média diária necessária ao aquecimento da água (5,02 × 10

7
 J). 

B) Determinação da área de colectores, se o seu rendimento fosse 100% (5,02 × 10
7
 J / 1,0 × 10

7
 J). 

C) Determinação da área de colectores para um rendimento de 35%. 
(Nesta resolução o tópico B só será considerado para efeito de classificação se o tópico C for apresentado. Caso contrário, perderá os 
tópicos B e C). 
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Grupo II 

Item 1.3. 

O tópico A refere-se apenas ao elemento hélio, não estando relacionado com o espectro da estrela. Assim, é 
necessária e suficiente a indicação da existência de riscas negras no espectro de absorção do hélio atómico aos 
comprimentos de onda referidos. 

Considera-se como equivalente ao tópico A uma resposta que refira que o espectro de absorção do hélio atómico 
apresenta riscas negras aos mesmos comprimentos de onda das riscas [coloridas] do espectro de emissão daquele 
elemento. 

O tópico B refere-se à identificação das duas riscas referidas no espectro da estrela.  

De acordo com o critério específico, a referência a “riscas negras” é obrigatória no tópico A e a referência a “duas 
riscas”, ainda que apenas implicitamente, é obrigatória no tópico B.  

O tópico B não será considerado para efeito de classificação se a referência a “comprimentos de onda 
aproximadamente coincidentes …” for substituída por expressões do tipo “… na mesma zona …”. 

Deve ser aceite a referência a “energia” ou a “frequência”, em vez de “comprimento de onda”. 

 

Grupo III 

 Item 1. 

Se, para além da indicação correcta do elemento químico (lítio), for apresentada uma justificação/observação não 
contraditória com a escolha do elemento referido, a resposta não deverá ser penalizada. 

 
Item 2. 

Aceita-se qualquer representação que apresente claramente, em cada átomo de oxigénio, dois pares de electrões 
não ligantes emparelhados e dois pares de electrões ligantes, excepto representações do tipo: 

 
               
 
 
 
 

Item 5. 

A resolução deste item compreende sempre duas etapas: uma correspondente à aplicação da relação 
estequiométrica e outra correspondente à determinação do volume de oxigénio. 

É equivalente à etapa A, a determinação da massa de oxigénio que reagiu. 
 

Situação Classificação 
Calcula apenas a quantidade de butano que reagiu Zero pontos 

Usa, no cálculo do volume, o valor 0,4 mol. A etapa B deve ser considerada para efeito de classificação, 
desde que não se indique explicitamente que o volume calculado 
é de butano  

Arbitra um valor para a quantidade de oxigénio. A etapa B deve ser considerada para efeito de classificação 

Erra a estequiometria Perde a etapa A. A etapa B deve ser considerada para efeito de 
classificação 

Usa um valor de volume molar incorrecto Perde a etapa B, excepto se houver um erro de transcrição 

Considera um valor errado da massa molar do butano Perde a etapa A, excepto se esse valor decorrer apenas de um 
erro de cálculo numérico ou de um erro de transcrição 

Calcula o volume de CO2(g) ou de H2O(g) obtido por 
combustão completa da massa de butano considerada 

Perde a etapa A. A etapa B deve ser considerada para efeito de 
classificação 

 

Representação com os 
átomos excessivamente 
afastados! 
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Grupo IV 

Item 1.1. 

 Situação Classificação 
Calcula pH, considerando que [H3O

+
] = KW   Zero pontos 

Calcula mal [H3O
+
]; calcula pH a partir do resultado obtido A etapa B deve ser considerada para efeito de 

classificação. 

Escreve KW = [H3O
+
][OH

-
] e KW = 2[H3O

+
] Erro de tipo 2 na etapa A 

Não escreve KW = [H3O
+
][OH

-
], e parte de KW = 2[H3O

+
] Perde a etapa A. 

Leitura incorrecta do gráfico Perde a etapa A. 

Calcula pH a partir de pKW = pH + pOH  ou de pH = pKW /2 ou equivalente Resolução alternativa, em que uma etapa é o 
cálculo do pKW e a outra é o cálculo do pH. 

Obtém pH = - log(3×10
-14

 /[OH
-
]) e não continua o cálculo Tem uma etapa com um erro de tipo 2 

Identifica [H3O
+
] e/ou [OH

-
] com ka e kb  Zero pontos 

Parte de uma expressão errada de KW Perde a etapa A 

Calcula correctamente pKw e arredonda o resultado para 14 Erro de tipo 2 

Calcula correctamente pH = 6,8 e arredonda o resultado para 7 Ignorar 

 

Item 1.3. 

 Considera-se equivalente ao tópico A: 

 “Kw aumenta à medida que a temperatura aumenta, pelo que a concentração dos produtos aumenta quando a 
temperatura aumenta”; 

 “Kw aumenta à medida que a temperatura aumenta, o que significa que o sistema evolui no sentido da reacção 
directa”. 

Considera-se equivalente ao tópico B: 

 “com o aumento da temperatura, a reacção evolui de forma a diminuir a temperatura”  

 “o aumento da temperatura favorece a reacção em que ocorre absorção de energia” 

Não se considera equivalente ao tópico B: 

uma resposta geral do tipo “[De acordo com o Princípio de Le Châtelier] o sistema reage no sentido de contrariar a 
perturbação efectuada.” 

 

 Item 4. 

 Não se considera equivalente ao tópico A: 

 apenas a representação da fórmula de estrutura da molécula de água; 

 a indicação da existência de dois pares de electrões não ligantes na molécula, sem fazer referência à sua 
localização. 

Não se considera equivalente ao tópico B: 

 a referência apenas à existência de repulsões, sem identificar os pares electrónicos entre os quais se 
estabelecem essas repulsões; 

 a referência (incorrecta) à existência de repulsões, por exemplo, entre os pares não ligantes e os átomos de 
hidrogénio. 

A referência (incorrecta) à existência de repulsões entre os pares não ligantes e as ligações OH será penalizada com 
falhas na utilização da linguagem científica. 

No tópico B a referência aos dois pares de electrões ligantes é obrigatória. 

A apresentação da fórmula de estrutura da molécula de água pode complementar a explicação pedida, dispensando 
a referência explícita quer ao número de pares de electrões ligantes e/ou não ligantes, quer à respectiva localização. 

Não é considerada para efeito de classificação qualquer resposta que justifique a geometria da molécula com base 
na sua polaridade ou na diferença de electronegatividade dos átomos envolvidos na ligação. 
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Grupo V 

Item 1. 

A não utilização, ao longo da resolução do item, do número correcto de algarismos significativos no cálculo do valor 
mais provável da velocidade e do número de casas decimais na determinação dos módulos dos desvios, implica a 
perda de apenas uma etapa, pelo motivo atrás referido, desde que os cálculos subsequentes sejam coerentes com o 
valor obtido por arredondamento. Essa etapa será a primeira onde o número de algarismos significativos e/ou de 
casas decimais não for respeitado.  

  

Situação Classificação 
Não indicação do cálculo do valor mais provável da velocidade.  Perde a etapa A. As etapas subsequentes devem ser 

consideradas para efeito de classificação. 

Apresentação do valor de apenas um ou dois dos desvios Perde a etapa B. 

Não indicação do cálculo dos desvios (pode ser indicado o cálculo 
de apenas um dos desvios) 

Perde a etapa B. 

Cálculo dos desvios, sem ser em módulo Não penalizar. A etapa B deve ser considerada para 
efeito de classificação  

Arbitra um valor de incerteza, diferente de 0,006 Perde as etapas B e C 

Apresenta apenas o desvio 0,006 Perde a etapa B. A etapa C deve ser considerada para 
efeito de classificação 

Apresentação inadequada do resultado da medição (por exemplo: 
“o valor mais provável é 0,847 m s

-1  
e a incerteza absoluta é 

0,006 m s
-1

”;  “0,847 m s
-1  

mais ou menos 0,006 m s
-1

”; 
 “0,847 m s

-1 
- 0,006 m s

-1
 < v < 0,847 m s

-1 
+ 0,006 m s

-1
”) 

Perde a etapa C. 

0,847 ± 0,006 m s
-1

 Não penalizar 

0,847 m s
-1 

± 0,006  Não penalizar 

 

  

Item 2. 

 Se não houver definição do percurso ou se o percurso considerado não for adequado à tarefa pedida, para além 
do tópico C, não será considerado, para efeito de classificação, um dos tópicos A ou B. 

 O tópico C só será considerado para efeito de classificação se as equações referidas forem coerentes com o tipo 
de movimento do carrinho no percurso definido. Caso na resposta se considere, por exemplo, a = g = 10 m s

-2
, o 

tópico C não será considerado para efeito de classificação. 

 
 

Situação Classificação 
Resposta do tipo: “Com a fita métrica mede-se a distância e com o 
cronómetro mede-se o tempo.” 

Zero pontos 

Resposta do tipo: “Com a fita métrica mede-se a distância e com o 
cronómetro mede-se o tempo que o carrinho demorou a percorrer essa 
distância.” 

Considera-se apenas o tópico B 

Resposta do tipo: “Com a fita métrica mede-se a distância entre a 
posição inicial e a final e com o cronómetro mede-se o tempo que o 
carrinho demorou a percorrer essa distância.” 

Considera-se apenas o tópico B 

Considera que com o cronómetro calcula o tempo OU que com a fita 
métrica calcula a distância…  

Perde os tópicos correspondentes 

Resposta do tipo: “Mede-se a distância (OU o tempo) desde uma 
posição inicial na rampa até o carrinho parar” 

Zero pontos 

Resposta do tipo: “Mede-se a distância desde que o carrinho entra no 
plano horizontal até parar. Com o cronómetro mede-se o tempo que o 
carrinho demorou a percorrer essa distância. Calcula-se a velocidade do 
carrinho usando as equações do movimento uniformemente retardado” 

Os três tópicos deverão ser considerados para efeito 
de classificação 
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Resposta do tipo: “Com a fita métrica mede-se a altura do ponto onde o 
carrinho é largado e a distância percorrida pelo carrinho sobre a rampa. 
Com o cronómetro mede-se o tempo que o carrinho demorou a 
percorrer essa distância. Calcula-se a velocidade do carrinho usando as 
equações do movimento uniformemente acelerado, considerando que 
a = g sinα” 

Os três tópicos deverão ser considerados para efeito 
de classificação 

Considera um percurso correcto sobre o plano inclinado e afirma que a 
velocidade no final da rampa é o dobro da velocidade média do 
carrinho no percurso considerado, ou seja, que v = 2d/t 

O tópico C deve ser considerado para efeito de 
classificação. 

Considera explicitamente uma distância muito curta e um intervalo de 
tempo muito pequeno, para poder calcular v pelas equações do 
movimento rectilíneo uniforme. 

Zero pontos 

Considera uma metodologia que não necessita da utilização do 
cronómetro ou da fita métrica (por ex, pela conservação da energia 
mecânica) 

Zero pontos 

Considera que o carrinho é lançado da posição inicial Zero pontos 

Considera que o carrinho é lançado horizontalmente no final da 
prancha. Mede alcance e tempo de voo. Calcula, a partir das equações 
do lançamento dos projécteis, a velocidade de lançamento do carrinho. 
Considera que a velocidade de lançamento é igual à velocidade no final 
da rampa. 

Os três tópicos deverão ser considerados para efeito 
de classificação. 
Se não referir que a velocidade de lançamento é igual 
à velocidade no final da rampa, perde o tópico C. 

Considera que mede o comprimento do carrinho e o tempo que o 
(objecto) carrinho demora a passar num ponto junto do final da rampa.  

Apenas os tópicos A e B podem ser considerados para 
efeito de classificação, independentemente das 
equações consideradas 

 

Grupo VI 

 Item 2. 

 Resolução alternativa aceite: 

 Cálculo da área sob a curva v = f(t), para o intervalo de tempo considerado (esta resolução envolve apenas uma 
única etapa de resolução, equivalente às duas etapas propostas nos critérios específicos de classificação) 

 

Situação Classificação 
Leitura incorrecta do gráfico (excepto v = 0,38 m s

-1
 OU 

v = 0,39 m s
-1

)  / leitura de um Δv não coerente com Δt 
Se o examinando seguir a resolução apresentada nos 
critérios específicos, perde a etapa A. 
Se o examinando calcular a área (resolução integrada), 
a resposta será classificada com zero pontos. 

Calcula a área e considera que a unidade final é m
2 

Erro de tipo 2. 

Calcula a área, escreve A = 0,28 m
2
 mas refere que a distância 

percorrida é 0,28 m. 
Não há qualquer penalização. 

Não calcula a aceleração e considera a = g = 10 m s
-2

 Zero pontos. 

Calcula a aceleração e, para calcular a distância, considera  
x = x0 + ½ a t

2
, com x0 = 1,4 (ou outro valor qualquer) 

Perde a etapa B. 

 


