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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

MÓDULO 2 – COMBUSTÍVEIS, ENERGIA E AMBIENTE A prova é constituída por grupos de itens, 
que podem ser do tipo: 
Itens de Verdadeiro/Falso 
Itens de escolha múltipla (podendo 
envolver gráficos) 
Itens de resposta fechada curta 
Itens de resposta aberta extensa 
Itens de resposta aberta de cálculo de 
uma (ou mais) grandeza(s) 
 
A prova contém uma Tabela de 
Constantes e um Formulário. 

 A classificação a atribuir a cada resposta é 
obrigatoriamente: 

 um número inteiro; 

 um dos valores resultantes da 
aplicação dos critérios gerais e 
específicos de classificação, 
previstos na respetiva grelha de 
classificação. 

As respostas que se revelem ilegíveis ou 
que não possam ser claramente 
identificadas são classificadas com zero 
pontos. No entanto, em caso de omissão 
ou de engano na identificação de um 
item, o mesmo pode ser classificado se, 
pela resposta apresentada, for possível 
identificá-lo inequivocamente. 
Se o examinando responder a um mesmo 
item mais do que uma vez, não 
eliminando inequivocamente a(s) 
resposta(s) que não deseja que seja(m) 
classificada(s), deve ser apenas 
considerada a resposta apresentada em 
primeiro lugar. 
 
Itens de Verdadeiro/falso e de resposta 
fechada de escolha múltipla 
A cotação total do item só é atribuída às 
respostas que apresentarem de forma 
inequívoca a única alternativa correta. 
São classificadas com zero pontos as 
respostas em que é assinalada: 
uma alternativa incorreta; 
mais do que uma alternativa. 

2.1. Combustíveis fósseis: o carvão, o 
crude e o gás natural 

Reconhecer a importância primordial do 
carvão mineral desde o século XVIII, com 
a Revolução Industrial, até meados do 
séc. XX quando foi superado pelo 
petróleo. 
Relacionar a exploração e a utilização do 
carvão com a revolução na indústria, nos 
transportes (navegação e comboios a 
vapor) e na produção da energia elétrica 
(centrais termoelétricas). 
Relacionar o “poder” energético 
crescente dos diferentes estádios do 
carvão com o aumento do teor em 
carbono. 
Associar diferentes técnicas de extração 
do carvão com as diferentes formações 
geológicas da região onde é extraído. 
Associar a formação dos combustíveis 
fósseis, carvão, crude e gás natural, a 
diferentes transformações em diversos 
ambientes sob condições especiais de 
pressão, de temperatura e de processos 
bacterianos. 
Caracterizar as alterações sofridas pela 
indústria, transportes e produção de 
energia com a utilização massiva do 
petróleo e os seus impactes sociais. 
Relacionar a localização de jazidas 
petrolíferas e de gás natural com o 
potencial desenvolvimento dos países 
onde foram encontrados. 
Discutir a existência de jazidas de 
combustíveis fósseis em países menos 
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desenvolvidos e situações de 
precariedade social e de conflitos abertos. 
Reconhecer o aparecimento de petróleo 
em profundidades que variam desde 
algumas dezenas até centenas ou 
milhares de metros. 
Associar a baixa densidade do gás natural, 
à sua posição relativa nas jazidas de 
petróleo e de carvão. 
Relacionar a profundidade a que se 
encontra o petróleo e o gás natural com a 
necessidade de utilizar alta tecnologia na 
perfuração dos poços e na bombagem 
para efetuar a extração propriamente dita 
tanto em on-shore (em terra) como em 
offshore (no mar). 
Identificar as vias de transporte utilizáveis 
para a distribuição do crude, do carvão e 
do gás natural. 
Interpretar a chamada "crise de energia" 
como uma questão não só de escassez de 
recursos, mas também de escassez de 
investimento em fontes alternativas e de 
tecnologias de rentabilização dos 
processos, de modo a diminuir e a 
recuperar a energia degradada. 

 
Itens de resposta fechada curta 
As respostas corretas são classificadas 
com a cotação total do item. 
As respostas incorretas são classificadas 
com zero pontos. 
A classificação é atribuída de acordo com 
os elementos de resposta solicitados e 
apresentados. 
Caso a resposta contenha elementos que 
excedam o solicitado, só são considerados 
para efeito de classificação os elementos 
que satisfaçam o que é pedido, segundo a 
ordem pela qual são apresentados na 
resposta. Porém, se os elementos 
referidos revelarem contradição entre si, 
a classificação a atribuir é de zero pontos. 
 
Itens de resposta aberta extensa 
Os critérios específicos de classificação 
dos itens de resposta aberta apresentam-
se organizados por níveis de 
desempenho. É atribuída, a cada um 
desses níveis, uma única pontuação. 
As respostas, desde que o seu conteúdo 
seja considerado cientificamente válido e 
adequado ao solicitado, podem não 
apresentar exatamente os termos e/ou as 
expressões constantes dos critérios 
específicos de classificação, desde que a 
linguagem usada em alternativa seja 
adequada e rigorosa. Nestes casos, os 
elementos de resposta cientificamente 
válidos devem ser classificados seguindo 
os mesmos procedimentos. 
Caso a resposta contenha elementos que 
excedam o solicitado, só são considerados 
para efeito de classificação os elementos 
que satisfaçam o que é pedido, segundo a 
ordem pela qual são apresentados na 
resposta. Porém, se os elementos 
referidos revelarem contradição entre si, 
a classificação a atribuir é de zero pontos. 
 
Itens de resposta aberta de cálculo de 
uma (ou mais) grandeza(s) 
Nos itens de cálculo de uma (ou mais) 
grandeza(s) a classificação a atribuir 
decorre do enquadramento simultâneo 
em níveis de desempenho relacionados 
com a consecução das etapas necessárias 

2.1.1. Do crude ao GPL e aos fuéis: 
destilação fracionada e cracking do 
petróleo 

Caracterizar as principais frações obtidas 
na destilação fracionada do crude de 
acordo com o intervalo de temperatura 
de recolha e com o tamanho da cadeia 
carbonada: hidrocarbonetos saturados 
gasosos (GPL), gasolina e nafta, 
querosene, diesel e resíduos. 
Justificar as vantagens de diferentes 
composições das gasolinas em função da 
estação do ano em que vão ser utilizadas. 
Identificar o cracking do petróleo como 
um processo de quebra de ligações nos 
hidrocarbonetos de cadeias longas para a 
formação, por exemplo de cicloalcanos e 
alcenos e hidrocarbonetos aromáticos. 
Identificar os aluminosilicatos (zeólitos) 
como um dos tipos de catalisadores 
atualmente mais utilizados no cracking 
catalítico do petróleo. 
Reconhecer a existência de outros 
hidrocarbonetos derivados do petróleo: 
de cadeia aberta (alcenos) e de cadeia 
fechada (cicloalcanos). 
Usar as regras de Nomenclatura IUPAC de 
compostos orgânicos, para atribuir nomes 



CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

e escrever fórmulas de estrutura de 
alcenos, alcinos, cicloalcanos, cicloalcinos. 
Reconhecer a insuficiência da notação de 
Lewis e da regra do octeto para a 
interpretação ou previsão das estruturas 
das moléculas dos hidrocarbonetos a que 
se referem, nomeadamente no que 
respeita a comprimentos e ângulos de 
ligação. 
Reconhecer a capacidade do modelo da 
Repulsão dos Pares de Eletrões de 
Valência (RPEV) e da Teoria da Ligação de 
Valência (TLV) para ultrapassar as 
insuficiências da notação de Lewis e da 
regra do octeto. 
Reconhecer a necessidade de introduzir o 
conceito de orbitais híbridas ou 
hibridação para compatibilizar a TLV com 
a geometria observada, o que não é 
possível com orbitais atómicas puras. 
Aplicar as orbitais híbridas dos átomos de 
carbono (sp3, sp2, sp) nas moléculas do 
metano e do etano, do eteno e do etino. 
Reconhecer a limitação da TLV+hibridação 
para descrever as propriedades 
magnéticas (de O2, por exemplo) e 
espécies com número impar de eletrões 
em geral. 
Reconhecer a Teoria das Orbitais 
Moleculares (TOM) como alternativa à 
TLV+ hibridação. 
Interpretar a estrutura de moléculas 
segundo a Teoria das Orbitais 
Moleculares (TOM) em moléculas simples 
como H2 e outras moléculas diatómicas 
homonucleares de elementos do 2º 
Período da TP, em termos da formação 
das orbitais moleculares (OM) s e p 
ligantes e antiligantes por sobreposição 
de orbitais atómicas de valência dos tipos 
s e p. 
Reconhecer a regra da igualdade do 
número de orbitais atómicas e 
moleculares. 
Estabelecer a configuração eletrónica no 
estado fundamental de moléculas 
diatómicas homonucleares de elementos 
do 2º Período da T P, tendo em 
consideração a ordem relativa das 
energias das diferentes OM. 
Interpretar diagramas de energia de OM 
em moléculas diatómicas homonucleares. 

à resolução do item, de acordo com os 
critérios específicos de classificação, e em 
níveis de desempenho relacionados com 
o tipo de erros cometidos. 
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Associar ordem de uma ligação à semi-
diferença entre o número de eletrões 
ligantes e antiligantes envolvidos na 
ligação dos dois átomos que a formam. 
Verificar a instabilidade de uma possível 
molécula He2, usando a TOM. 
Associar o “índice de octano” a uma 
escala que atribui o valor 100 ao isoctano 
e o valor 0 ao heptano e que está 
relacionado com a capacidade do 
combustível provocar a auto-ignição. 
Interpretar a adição de aditivos 
oxigenados à gasolina como processos de 
aumento do índice de octano, e de 
diminuição da poluição atmosférica. 
Reconhecer o metanol, o etanol e o MTBE 
(metil-tercbutil-éter) como alguns dos 
aditivos atuais da gasolina. 
Usar as regras de Nomenclatura da IUPAC 
para compostos orgânicos, para atribuir 
nomes e escrever fórmulas de estrutura 
dos compostos com os grupos funcionais 
álcool e éter. 
Associar o conceito de isómeros a 
compostos com diferentes identidades, 
com a mesma fórmula molecular, mas 
com diferentes arranjos dos átomos na 
molécula, diferentes propriedades físicas 
e muitas vezes diferentes propriedades 
químicas. 
Diferenciar isomeria constitucional de 
estereoisomeria. 
Distinguir, na isomeria constitucional os 
três tipos: isomeria de cadeia, isomeria de 
posição e isomeria de grupo funcional. 
Interpretar a existência de isomeria de 
cadeia e de isomeria de posição nos 
alcanos e nos álcoois Reconhecer a 
existência de isomeria de grupo funcional 
entre álcoois e éteres. 
Reconhecer nos alcenos, a possibilidade 
de existência de isomeria geométrica, 
como um tipo de estereoisomeria. 
Reconhecer que as gasolinas possuem um 
teor limitado por lei em hidrocarbonetos 
aromáticos e, particularmente, em 
benzeno. 
Identificar outras famílias de 
hidrocarbonetos: os hidrocarbonetos 
aromáticos. 
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Usar as regras da Nomenclatura IUPAC 
para atribuir nomes e escrever a fórmulas 
de alguns hidrocarbonetos aromáticos. 
Interpretar a estrutura da molécula do 
benzeno utilizando o conceito de 
hibridação sp2. 
Interpretar os conceitos de ressonância e 
de deslocalização eletrónica em termos 
das estruturas de Kekulé para o benzeno. 
Aplicar o conceito de ressonância para 
interpretar a igualdade dos comprimentos 
de ligação C-C na molécula de benzeno e 
S-O na molécula de dióxido de enxofre e 
O-O na molécula de ozono. 
Associar ligação polar à ligação em que os 
eletrões da ligação não são igualmente 
atraídos pelos dois núcleos dos átomos 
envolvidos, criando um dipolo. 
Associar ligação apolar à ligação em que 
os eletrões da ligação são igualmente 
atraídos pelos dois núcleos dos átomos 
envolvidos. 
Associar, para uma ligação covalente 
polar, momento dipolar �⃗�, a um vetor 
com a direção da linha que une as cargas 
parciais do dipolo, sentido do polo 
positivo para o polo negativo e 
intensidade dada pelo produto do módulo 
da carga parcial do dipolo pela distância 
que as separa. 
Identificar a unidade de momento dipolar 
como debye (D). 
Associar a eletronegatividade e a 
capacidade dos seus átomos para 
atraírem para si os eletrões da ligação em 
que estão envolvidos. 
Interpretar a variação da 
eletronegatividade dos elementos 
químicos na Tabela Periódica, utilizando a 
escala numérica criada por Linus Pauling. 
Associar o maior ou menor grau de 
polaridade de uma ligação à maior ou 
menor diferença de eletronegatividades 
dos elementos dos átomos envolvidos na 
ligação. 
Associar o conceito de molécula 
poliatómica polar/apolar àquela em que o 
vetor momento dipolar resultante é 
diferente de vetor nulo/igual ao vetor 
nulo. 
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Atribuir polaridade às moléculas de 
alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos, 
benzeno, álcoois e éteres. 

2.1.2. Os combustíveis gasosos, líquidos e 
sólidos: compreender as diferenças 

Associar a designação de “combustíveis 
gasosos” aos combustíveis liquefeitos sob 
pressão e armazenados em garrafas ou 
tanques e ao gás de cidade que, quando 
gases, têm comportamento de gases 
reais. 
Concluir que, para interpretar o 
comportamento dos gases, é necessário 
saber como se relacionam as quatro 
variáveis pressão (𝑃), volume (𝑉), 
temperatura (𝑇) e quantidade de 
substância (𝑛). 
Explicitar o significado a lei dos gases 
ideais (equação de estado dos gases 
ideais) 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇. 
Reconhecer que, nas condições padrão de 
pressão e temperatura (1,01 x 105 Pa, 
298,15 K), o volume molar determinado 
pela equação dos gases ideais é de 24,5 
dm3 mol-1 e nas condições normais (1,01 x 
105 Pa e 273,15 K) é de 22,4 dm3 mol-1. 
Identificar a unidade de pressão do SI, o 
pascal (Pa) e outras unidades de uso 
corrente como o torr (Torr), a atmosfera 
(atm) e o bar (bar). 
Reconhecer o interesse histórico dos 
contributos do trabalho experimental de 
Robert Boyle e de Mariotte, de Jacques A. 
C. Charles e de Joseph Louis Gay-Lussac 
para a interpretação do comportamento 
dos gases. 
Associar o conceito de gás ideal ao gás 
que obedece estritamente à relação 𝑃𝑉 =
𝑛𝑅𝑇 e de gás real ao gás que, não 
obedecendo estritamente àquela relação, 
se aproxima de um gás ideal à medida 
que a pressão baixa ou a temperatura 
aumenta. 
Reconhecer o interesse da equação de 
estado dos gases ideais para a 
determinação da massa molar de um gás, 
um contributo para a sua identificação. 
Discutir que, apesar das grandes 
diferenças nas propriedades químicas, os 
gases obedecem de uma maneira geral, 
ao mesmo conjunto de propriedades 
físicas determinadas pela relação 𝑃𝑉 =
𝑛𝑅𝑇. 
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Reconhecer que nos estados condensados 
da matéria (líquido e sólido) é impossível 
desprezar como se faz nos gases, o 
tamanho relativo das unidades estruturais 
e a interação entre estas partículas, com 
vista à determinação das suas 
propriedades. 
Distinguir entre interações 
“intermoleculares” e “intramoleculares”. 
Associar o termo interações 
“moleculares" às interações 
atrativas/repulsivas de van der Waals que 
ocorrem entre partículas vizinhas em 
sólidos líquidos e gases (exceto para o 
caso ião - ião). 
Caracterizar os três tipos de interações de 
van der Waals: interações de London (de 
dispersão), atrações dipolo permanente - 
dipolo permanente e dipolo permanente - 
dipolo induzido. 
Identificar as ligações de hidrogénio como 
um caso particular de interação dipolo 
permanente – dipolo permanente. 
Relacionar as propriedades físicas dos 
hidrocarbonetos, com a intensidade das 
ações intermoleculares. 
Interpretar as atrações ião-dipolo, dipolo 
permanente-dipolo induzido e dipolo 
instantâneo-dipolo induzido. 
Seriar as intensidades das diferentes 
interações intermoleculares e das 
interações ião-ião, comparando-as com a 
intensidade da ligação covalente, em 
casos concretos. 
Interpretar a variação de algumas 
propriedades físicas dos alcanos como o 
estado e os pontos de ebulição e de 
fusão, como função do tamanho e da 
forma das moléculas que os constituem e 
da intensidade das ações 
intermoleculares que ocorrem. 

2.1.3. Impacte ambiental da Indústria 
Petroquímica 

Identificar problemas ecológicos 
provocados pelo derrame de crude, 
transportado por navios - marés negras. 
Salientar a necessidade de legislação 
adequada, de atuação profilática em cada 
país para o transporte do crude, trânsito 
nas águas territoriais e formas de atuação 
efetivas em caso de acidente. 
Identificar problemas ambientais de 
poluição atmosférica, provocados pela 
indústria petrolífera e pela queima dos 
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combustíveis: matéria particulada, 
emissões de SOx, NOx e COx e recções 
químicas que lhes deram origem. 
Identificar os potenciais problemas 
ambientais associados à produção, ao 
transporte e à utilização do petróleo e 
seus derivados, 
Identificar alguns dos mais graves 
acidentes ambientais da era 
industrializada, como o "Exxon Valdez", 
na costa sudeste do Alasca em 1989, e o 
naufrágio do navio petroleiro "Prestige", 
em 2002, na costa noroeste da Espanha. 
Avaliar a gravidade de tais acidentes, pela 
sua extensão, pelo tempo de 
permanência dos contaminantes e pela 
dificuldade em minorar os seus efeitos 
nos ecossistemas. 
Identificar algumas implicações sociais 
decorrentes deste tipo de catástrofes. 
Referir que, seja na forma de acidentes ou 
como parte inevitável da rotina da cadeia 
produtiva, os eventuais danos ambientais 
da indústria petrolífera são 
diagnosticados e monitorizados através 
da deteção no meio ambiente de 
substâncias emanadas do petróleo e dos 
seus derivados. 
Identificar alguns dos agentes de 
poluição, provocada pelo petróleo e seus 
derivados. 
Referir, de entre os principais meios de 
intervenção disponíveis, a existência de 
legislação sobre o transporte, limites de 
qualidade do ar ambiente, licenciamento 
das fontes poluidoras, incentivos à 
utilização de novas tecnologias. 

2.1.4. Combustíveis alternativos e 
algumas alternativas aos combustíveis 

Associar uma maior eficiência na 
utilização de combustíveis fósseis à 
redução de gastos e de poluição 
associada. 
Identificar diferentes tipos de 
combustíveis alternativos ao petróleo e 
ao carvão como álcoois (metanol e 
etanol), o hidrogénio e o metano. 
Interpretar a adição de álcool etílico à 
gasolina como uma tentativa de redução 
da poluição e do uso do petróleo, levada a 
cabo em muitos países e a intenção futura 
da adição de biodiesel, com o mesmo 
propósito. 
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Associar a formação dos recursos álcoois, 
biodiesel e biogás à custa de fontes 
renováveis. 
Reconhecer a existência de alternativas 
aos combustíveis fósseis como as pilhas 
de combustível, as células fotovoltaicas, 
os aerogeradores e a energia nuclear. 
Analisar as vantagens e desvantagens 
destes processos alternativos às centrais 
elétricas convencionais. 

2.2. De onde vem a energia dos combustíveis 80 

2.2.1. Energia, calor, entalpia e variação 
de entalpia 

Identificar a entalpia 𝐻 como uma 
propriedade cuja variação só depende dos 
estados inicial e final do sistema e que se 
define como 𝐻 = 𝑈 + 𝑃𝑉. 
Associar variação (mensurável) de 
entalpia ∆𝐻 ao calor absorvido/libertado 
por um sistema, a pressão constante. 
Associar valores negativos/positivos de 
∆𝐻 a reações exotérmicas/endotérmicas 
em que a entalpia dos reagentes é 
superior/inferior à entalpia dos produtos 
de reação. 
Interpretar diagramas de variação de 
entalpia. 
Reconhecer que as variações de entalpia 
são normalmente referidas a processos 
que ocorrem sob um conjunto de 
condições padrão, estabelecidas pela 
IUPAC: pressão de 1 bar (gases), estado 
puro para líquidos e sólidos, concentração 
molar 1 mol dm-3 para soluções e forma 
alotrópica mais estável a 25 °C para 
elementos. 
Identificar entalpia padrão de reação 
∆𝑟𝐻

0 como a variação de entalpia de uma 
reação que ocorre sob as condições 
padrão e por mole de reação. 
Identificar a existência de vários valores 
de entalpias padrão associadas a 
diferentes transformações como, por 
exemplo, entalpia padrão de formação 
∆𝑟𝐻

0, entalpia padrão de combustão 
∆𝑐𝐻

0, entalpia padrão de hidratação 
∆ℎ𝑖𝑑𝐻

0, entalpia padrão de solução 
∆𝑠𝑜𝑙𝐻

0. 
Reconhecer a importância da entalpia 
padrão de combustão ∆𝑐𝐻

0 para a 
determinação do "poder energético" dos 
combustíveis, por traduzir a entalpia 
padrão para a oxidação completa de um 
combustível. 
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Determinar a entalpia padrão de uma 
reação a partir dos valores tabelados para 
as entalpias padrão de formação dos 
reagentes e produtos da reação. 
Reconhecer que a entalpia padrão de uma 
reação pode ser obtida por combinação 
de entalpias padrão de reações 
individuais: lei de Hess. 
Interpretar a razão de, como regra geral, 
combustíveis oxigenados como álcoois e 
éteres terem menor poder energético 
(menor ∆𝑐𝐻

0) que os combustíveis de 
hidrocarbonetos. 
Interpretar a influência do tamanho da 
cadeia carbonada e do tipo de ligação nas 
moléculas dos combustíveis com o seu 
poder energético (∆𝑐𝐻

0). 
Reconhecer a necessidade de se produzir 
combustíveis alternativos pela reciclagem 
de materiais orgânicos diversos como 
óleos alimentares e outros óleos e do lixo. 

2.2.2. Equivalência massa energia: um 
assunto nuclear 

Associar o início da ciência nuclear a 
Albert Einstein quando reconheceu a 
equivalência da massa e da energia 
através da relação matemática 𝐸 = 𝑚𝑐2. 
Identificar diferentes tipos de 
transformações nucleares. 
Relacionar a instabilidade de um núcleo 
de um átomo com a relação entre o 
número de neutrões e o número de 
protões desse núcleo. 
Interpretar decaimento nuclear como a 
transformação de um núcleo noutro 
núcleo por emissão de partículas 𝛼 ou 𝛽 e 
radiação 𝛾. 
Associar a emissão de partículas b aos 
núcleos que contêm muito maior número 
de neutrões do que protões e a emissão 
de partículas a aos núcleos que contêm 
relações próximas do número de neutrões 
e de protões. 
Associar “tempo de meia vida” ao 
intervalo de tempo necessário para que, 
numa dada amostra, o número de 
partículas da espécie radioativa, se reduza 
a metade. 
Referir que o tempo de meia vida para o 
carbono-14 é cerca de seis mil anos e que 
o produto do decaimento é o azoto-14. 
Reconhecer que a propriedade do 
carbono-14 decair lentamente é utilizada 
na datação de objetos arqueológicos. 
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Reconhecer que, numa reação nuclear, a 
massa e a energia não se conservam 
separadamente. 
Interpretar a grande quantidade de 
energia envolvida numa reação nuclear 
(fusão ou fissão), em termos da variação 
de massa nela envolvida, de acordo com a 
expressão matemática ∆𝐸 = ∆𝑚𝑐2. 
Reconhecer que o conhecimento sobre 
radioatividade trouxe enormes benefícios 
a par de enormes preocupações, 
resultantes da sua utilização para fins não 
pacíficos e da ocorrência de acidentes. 

 
Material a utilizar: 

 Caneta ou esferográfica de tinta preta ou azul. 
 Máquina de calcular gráfica. 

É interdito o uso de lápis e de corretor. 


