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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

MÓDULO I – METAIS E LIGAS METÁLICAS A prova é constituída por cinco 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. 
 

1.1.Metais e Ligas Metálicas 70 

1.1.1. A importância dos metais na 
sociedade atual 

Reconhecer a importância fundamental 
dos metais na evolução das sociedades ao 
longo dos séculos: as eras do cobre, do 
bronze e do ferro e a “era” do aço 
Reconhecer a importância dos metais em 
situações muito diversificadas da vida 
diária e das atividades profissionais 

1.1.2.Um outro olhar sobre a Tabela 
Periódica dos elementos 

Reconhecer a predominância de 
elementos metálicos na Tabela Periódica 
em relação aos elementos não-metálicos 
Comparar os elementos metálicos e não-
metálicos pelo tipo de iões que 
predominantemente formam 
Identificar os elementos metálicos como 
aqueles que apresentam baixa energia de 
ionização e os não-metálicos como 
aqueles que apresentam elevada 
afinidade eletrónica 
Associar afinidade eletrónica à energia 
envolvida na captação de uma mole de 
eletrões por uma mole de átomos no 
estado fundamental, estando a substância 
no estado gasoso 
Identificar os elementos metálicos como 
aqueles que apresentam baixa energia de 
ionização e os não-metálicos como 
aqueles que apresentam elevada 
afinidade eletrónica 
Identificar as posições dos elementos 
metálicos (metais, metais de transição e 
metais de transição interna) na Tabela 
Periódica com as características das 



CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

configurações eletrónicas dos respetivos 
átomos 
Identificar os elementos semi metálicos 
como aqueles que apresentam 
simultaneamente propriedades 
características de elementos metálicos e 
de elementos não metálicos 
Caracterizar as orbitais d e f quanto ao 
número 

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 
à resolução do item, de acordo com os 
critérios específicos de classificação, e em 

1.1.3. Estrutura e propriedades de metais Interpretar a ligação metálica como o 
resultado da interação eletrostática entre 
os iões “metálicos” (positivos) da rede 
cristalina tridimensional e os eletrões nela 
dispersos 
Associar a ocorrência de ligação metálica 
entre átomos que apresentam, 
simultaneamente, baixa energia de 
ionização, várias orbitais de valência 
vazias e um número de eletrões de 
valência menor que o número de orbitais 
de valência 
Interpretar a maleabilidade, a ductilidade 
e a condutibilidade elétrica que 
caracterizam um material metálico com 
base na respetiva ligação química e 
estrutura 
Distinguir entre metais e outros tipos de 
sólidos (iónicos, moleculares e 
covalentes), correspondentes a diferentes 
tipos de ligações entre as suas unidades 
estruturais 
Interpretar a estabilidade de um cristal 
iónico como resultado do efeito 
cumulativo das interações ao longo do 
cristal, designado por “energia da rede 
cristalina” 
Reconhecer que um cristal covalente 
pode ser descrito como uma “molécula” 
macroscópica 
Associar a dureza do diamante à sua 
estrutura de sólido covalente 
tridimensional 
Identificar os sólidos moleculares como 
uma associação de moléculas que não 
perdem individualidade e se mantêm 
unidas por interações de natureza 
eletrostática, designadas por “interações 
intermoleculares” 
Caracterizar uma liga metálica como uma 
solução sólida: mistura homogénea de um 
metal com um ou mais elementos, 
metálicos ou não metálicos, a partir da 
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mistura dos componentes fundidos e 
posteriormente arrefecidos 
Identificar os metais do bloco d da Tabela 
Periódica dos elementos como os metais 
predominantes nas ligas metálicas 
Reconhecer a importância das ligas 
metálicas em determinadas utilizações, 
pelo facto de se poder controlar a sua 
composição e, consequentemente, 
“desenhar” as suas propriedades 
Identificar a composição de algumas ligas 
e conhecer domínios de aplicação: 
bronze, estanho, latão, constantan, 
cuproníquel, solda, amálgama 
Reconhecer a importância especial dos 
materiais designados por aços na 
sociedade industrializada atual, 
explicitando algumas aplicações 
Interpretar o significado de alguns termos 
usados vulgarmente: “ouro de lei” e 
“prata de lei”, e “ouro de 18K” e “ouro de 
24K”, “ouro branco” 
Referir a cada vez maior importância 
tecnológica das ligas com memória de 
forma 
Interpretar o efeito da memória de forma 
como resultado de um rearranjo da 
posição dos átomos na rede cristalina, 
provocado por variação de temperatura 
ou deformação mecânica 
Referir exemplos de ligas que têm 
memória de forma: ouro-cádmio, cobre-
alumínio, cobre-alumínio-níquel e níquel-
titânio (vulgarmente conhecido por 
NiTinol) e suas aplicações mais comuns 
(ortodontia, cirurgia, optometria e ótica) 
Relacionar a importância da reciclagem e 
da revalorização dos objetos e 
equipamentos metálicos com a limitação 
de recursos naturais e a diminuição de 
resíduos e de consumos energéticos 
Relacionar a eficiência dos processos de 
reciclagem repetidos e sucessivos com a 
não degradação da estrutura metálica 

níveis de desempenho relacionados com 
o tipo de erros cometidos. 

1.2. Degradação dos Metais 70 

1.2.1. Corrosão: uma oxidação indesejada Reconhecer que a maioria dos Metais de 
Transição tem número de oxidação 
variável 
Relacionar o número de oxidação variável 
com a configuração eletrónica dos átomos 
respetivos (orbitais d) 
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Relacionar a corrosão dos metais com um 
processo de deterioração por via 
eletroquímica: formação de óxidos, 
hidróxidos e sulfuretos (ferrugem, 
verdetes e “patine”) 
Interpretar a sequência de processos 
físico-químicos que estão na origem da 
formação de ferrugem 
Interpretar o aumento da corrosão dos 
metais pela presença de humidade, de 
ácidos ou bases e de poluentes como, por 
exemplo, SO2 e Cl- 
Interpretar o efeito do pH do meio nas 
reações de oxidação dos metais 
Interpretar o significado do acerto de 
equações relativas a reações de oxidação-
redução em meio ácido e em meio 
alcalino 

1.2.2. Pilhas e baterias: uma oxidação útil Identificar os componentes de uma pilha 
(ou célula galvânica) 
Interpretar a reação da pilha em termos 
de duas semirreações 
Interpretar a função da ponte salina como 
componente de algumas pilhas 
Relacionar o ânodo de uma pilha com o 
local onde ocorre a oxidação e o cátodo 
com o local onde ocorre a redução 
Descrever e interpretar o sentido do fluxo 
dos eletrões no circuito que liga os 
elétrodos e o sentido dos iões na ponte 
salina 
Associar o conceito de potencial padrão à 
diferença de potencial medida numa pilha 
quando as soluções têm concentração 1 
mol dm-3 e todos os gases estão à pressão 
de 1,01×105 Pa 
Identificar o elétrodo de hidrogénio como 
o padrão de comparação de potenciais de 
redução 
Interpretar o conceito de elétrodo inerte 
como um elétrodo que proporciona uma 
superfície de contacto para a ocorrência 
de uma oxidação ou redução, mas não 
participa na reação eletroquímica 
Associar os conceitos de semi pilha e de 
potenciais padrão de redução 
Interpretar a ordenação das espécies 
químicas na série eletroquímica, usando o 
conceito de potenciais padrão de 
redução, Eº 
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Relacionar o sinal de Eº com a tendência 
para a reação ocorrer, espontaneamente, 
num determinado sentido 
Selecionar a partir de uma tabela de 
potenciais de redução padrão, os 
componentes adequados para a 
construção de uma determinada pilha 
Prever o valor de E de uma pilha 
conhecendo as concentrações das 
soluções 
Relacionar o "esgotamento" de uma pilha 
com o estado de equilíbrio do sistema 
Relacionar o valor de Eº com a constante 
de equilíbrio da reação 
Descrever e interpretar o funcionamento 
de uma pilha comercial 
Identificar os componentes de uma pilha 
comercial (de mercúrio; salinas; alcalinas; 
de lítio) 
Associar a necessidade de se reduzir a 
utilização de pilhas com os perigos de 
poluição que decorrem do não 
tratamento/reciclagem das pilhas usadas 
Identificar uma pilha recarregável como 
aquela cuja reação é reversível por 
aplicação de uma diferença de potencial 
Compreender as reações que ocorrem 
durante a carga e a descarga de uma 
bateria 
Caracterizar o funcionamento de uma 
pilha de combustível em termos de uma 
reação de combustão realizada 
diretamente por meios eletroquímicos 
Associar o elevado rendimento de uma 
pilha de combustível, relativamente à 
queima do mesmo combustível, com a 
redução das perdas de calor para o 
exterior 

1.2.3. Proteção de metais Identificar algumas ligas metálicas com 
elevada resistência à corrosão 
Interpretar o processo de proteção 
catódica e o papel do “ânodo de 
sacrifício” e suas aplicações correntes 
(proteção de “ pipelines” (oleodutos), 
termoacumuladores e navios) 
Identificar a galvanoplastia como técnica 
de conservação e revestimento de metais 
e interpretar o processo a partir da série 
eletroquímica 
Identificar a anodização do alumínio como 
um processo que aproveita o facto de o 
alumínio ser naturalmente protegido da 
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oxidação pela formação de uma camada 
de óxido de alumínio 

1.3. Metais, Ambiente e Vida 60 

1.3.1. Dos minerais aos materiais 
metálicos 

Reconhecer que a maior parte dos metais 
ocorre na natureza combinado com 
outros elementos, formando minerais 
Relacionar a predominância de óxidos 
(minerais mais recentes) e sulfuretos 
(minerais mais antigos) com a composição 
da atmosfera primitiva e recente 
Distinguir minério de um mineral em 
termos da abundância suficiente de metal 
que, no primeiro, permite a sua 
exploração económica 
Conhecer a evolução de alguns processos 
de extração mineira e das condições de 
segurança, bem como dos impactes 
ambientais associados (durante e após a 
extração) 
Identificar alguns problemas de poluição 
diretamente associados à extração de 
metais, em particular a chuva ácida 
(minas em atividade) e as águas de 
lixiviação (minas desativadas) 
Relacionar metalurgia com a ciência e a 
tecnologia de produção de metais a partir 
dos seus minérios e ainda a produção de 
ligas metálicas 
Reconhecer os metais como materiais de 
síntese, na sua maioria (exceto os metais 
nativos) 
Associar a transformação de um 
composto metálico em metal a um 
processo de oxidação-redução, com 
redução dos iões metálicos 
correspondentes 
Associar a “redução química” ao processo 
em que se utiliza o metal mais 
eletropositivo como agente redutor 
Interpretar a utilização preferencial de 
carvão para extração de metais por 
redução química por razões de economia 
industrial 
Interpretar a inclusão do carbono na série 
eletroquímica utilizada em metalurgia (Pt 
Au Ag Cu (H) Pb Sn Fe Zn (C) Al Mg Ca Na 
K) com objetivos operacionais 
Reconhecer que a redução eletrolítica é 
apropriada para metais à direita do 
carbono na série eletroquímica, isto é, 
mais facilmente oxidáveis (mais 
eletropositivos) 



CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

Interpretar a eletrólise como um processo 
para forçar uma reação química de 
oxidação-redução, caracterizando as 
semirreações correspondentes (casos 
H2O(l), NaCl(aq), NaCl(l)) 
Reconhecer a eletrólise do cloreto de 
sódio fundido como o processo mais 
comum de obtenção de sódio metálico 

1.3.2. Metais, complexos e cor Caracterizar um complexo em termos da 
sua estrutura de ião metálico central 
rodeado de aniões ou moléculas neutras, 
designadas por ligandos 
Reconhecer como característica dos 
ligandos a presença de pelo menos um 
par de eletrões não partilhado 
Interpretar a ligação de coordenação em 
termos de interação eletrostática entre o 
centro positivo e os pares de eletrões não 
partilhados dos ligandos 
Distinguir complexo de composto de 
coordenação, em que este último é uma 
espécie neutra que contém pelo menos 
um complexo 
Utilizar a constante de formação de um 
complexo para prever quantitativamente 
a sua presença numa solução 
Interpretar o papel da formação de 
complexos em equilíbrios de solubilidade 
Reconhecer o papel dos complexos em 
diversas áreas, como a metalurgia 
(extração de ouro e prata com cianetos), 
aplicações terapêuticas anti cancerígenas 
(complexos de platina), imagem médica 
(complexos de gadolínio), sistemas 
luminescentes (complexos de európio) 
Caracterizar ligando polidentado como 
um ligando que pode coordenar-se ao ião 
metálico central por mais de um par de 
eletrões (exemplos: EDTA e DOTA – 
imagem médica) Identificar os números 
de coordenação mais comuns (2, 4, 6) e as 
geometrias dos complexos associadas 
Associar a cor dos complexos com a 
absorção de radiação em zonas 
específicas do espectro visível devido a 
transições eletrónicas entre orbitais d, 
cuja separação é determinada pelas 
características do ligando 
Utilizar a relação entre a intensidade de 
radiação absorvida por uma solução 
corada e a concentração da substância 
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corada, em determinações quantitativas 
(lei de Lambert-Beer) 

1.3.3. Os metais no organismo humano Discutir a “ambivalência dos metais": 
metais essenciais e metais tóxicos 
Reconhecer a importância de alguns 
metais essenciais à vida (Fe; Mg; Ca; K; 
Na;...) e sua função 
Relacionar a toxicidade de alguns metais 
(Pb; Cr; Hg;...) com os efeitos sobre o 
Homem e sobre o ambiente 
Identificar o grupo heme da hemoglobina 
como um complexo de ferro 
Relacionar o transporte de gases pelo 
sangue (O2, CO, CO2) com a afinidade à 
hemoglobina e sua dependência do pH do 
meio 
Caracterizar a importância do CO2 como 
“amortecedor” ou tampão do sangue 
Relacionar o efeito tampão de uma 
solução com a sua composição 
Explicitar o significado de grau de 
ionização ou de dissociação de ácidos e 
bases 
Relacionar Ka e Kb com o grau de 
ionização /dissociação 
Associar as propriedades básicas ou 
ácidas de uma solução de um sal à 
hidrólise dos seus iões constituintes, isto 
é, à reação entre os iões do sal e a água, 
relacionando-as com o valor de Ka ou Kb 
dos iões do sal 
Interpretar a variação de pH ao longo de 
uma titulação de ácido fraco - base forte, 
de base fraca - ácido forte e ácido forte - 
base forte 

 

1.3.4. Os metais como catalisadores Apresentar razões para a importância 
económica dos catalisadores na atividade 
industrial 
Discutir 2 exemplos clássicos de catálise 
industrial: síntese do amoníaco (processo 
de Haber) e síntese do ácido nítrico 
(processo de Ostwald) 
Explicitar a importância do conversor 
catalítico no controlo/redução de gases 
de escape em motores de automóvel 
Associar a importância dos catalisadores 
enzimáticos (enzimas) nas reações 
biológicas vitais com as baixas 
temperaturas e concentração dos 
constituintes celulares nos organismos 
biológicos 
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Identificar os catalisadores como agentes 
que atuam apenas sobre a rapidez da 
reação 
Distinguir catálise homogénea e 
heterogénea em termos do estado físico 
dos reagentes e do catalisador 
Associar energia de ativação à energia 
mínima necessária a uma colisão eficaz 
Interpretar um diagrama de “Energia 
Potencial” vs. “Progressão da reação” 
identificando a energia dos produtos, dos 
reagentes e do estado de transição 
Determinar a partir do diagrama, a 
variação de energia da reação, a energia 
de ativação da reação direta e a energia 
de ativação da reação inversa 
Reconhecer a predominância dos metais 
de transição nos catalisadores usados nos 
processos industriais e integrantes dos 
processos biológicos 
Relacionar a atividade catalítica dos 
metais de transição e seus compostos 
com os estados de oxidação variáveis 

 
Material a utilizar: 

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

É interdito o uso de lápis e de corretor. 


