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DOMÍNIO DE  
REFERÊNCIA 

OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS 
ESTRUTURA / TIPO 

DE QUESTÕES 
COTA-

ÇÕES 

1.1 Geradores de 
corrente eléctrica 

1.2 Força eléctrica e 
potencial eléctri-
co 

1.3 Circuitos elétri-
cos 

1.4 Lei de Joule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Força magnética 
2.2 Campo magnético 
2.3Fluxo do campo 
magnético 
2.4 Corrente eléctrica 
induzida 

Reconhecer os diferentes tipos de geradores 
Definir campo eléctrico e potencial eléctrico 
Representar forças eléctricas 
Calcular a  força eléctrica  
Calcular o campo eléctrico 
Relacionar força, campo e potencial eléctrico 
Definir intensidade de corrente elétrica 
Representar circuitos eléctricos em série e em paralelo 
Calcular a intensidade de corrente em circuitos série e pa-
ralelo 
Calcular a resistência equivalente de associações série e 
associações paralelo 
Aplicar a Lei de Ohm 
Reconhecer condutores óhmicos 
Calcular diferenças de potencial em circuitos série e para-
lelo 
Aplicar a Lei de Joule no cálculo de energia ou potência 
eléctricas 
Reconhecer as unidades do sistema internacional das 
grandezas elétricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definir força magnética (imans e correntes) 
Representar a força magnética 
Definir campo magnético 
Representar o campo magnético 
Definir fluxo magnético 
Calcular o fluxo magnético através de uma espira 
Relacionar a variação do fluxo com a corrente induzida 
Reconhecer as unidades do sistema internacional das 
grandezas magnéticas. 
 
 
 
 
 
 
 

Análise de gráficos; 

De cálculo; 

De resposta curta (fe-

chada) 

  

120 pontos 

Associação; 

Verdadeiro/Falso; 

De cálculo 

 

 

80 pontos 

Total 200 pontos 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

 

Nas respostas serão considerados os seguintes aspetos: 
 Utilização de uma escrita clara; 
 Objetividade; 
 Estruturação e argumentação coerentes; 
 Análise e relacionamento adequados de conteúdos; 
 Utilização de terminologia adequada. 

 
A ausência de resposta ou resposta de leitura ambígua (apresentação não clara resultante de ra-
sura ou emenda e de onde resulte uma dificuldade ou dúbia interpretação – letra sobre letra; 
número sobre número; palavra sobre palavra) terão cotação zero. 
 
Quando a resposta a uma questão não estiver totalmente correta, cabe ao professor corretor 
adotar um critério para fracionar as cotações de modo a contemplar os conhecimentos revela-
dos.  
 
As respostas que contenham elementos que se contradigam serão penalizadas. 
 
Nas questões de resposta curta, em que é pedido mais de que um elemento, só serão considera-
das as primeiras respostas assinaladas, de acordo com o número pedido. 
 
Em questões de legendagem, escolha múltipla, correspondência ou verdadeiro/falso, a cotação é 
dividida pelos itens pedidos. 
 
Nas questões de escolha múltipla, as respostas que excedam o número de opções pedidas serão 
anuladas. 
 
Poderão ser atribuídas cotações intermédias. 
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