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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de Física e Química Módulo 18 Professora Miguel Neta 
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 11º 

 

Conteúdo / Tema Objetivos / Competências de Avaliação Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

1. Reações químicas 
1.1. Aspetos qualitativos 
de uma reação química 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Identificar a ocorrência de uma reação 
química pela formação de substância(s) que 
não existia(m) antes (produtos da reação). 

• Explicitar que o(s) produto(s) da reação 
pode(m) ser detetado(s) por ter(em) 
característica(s) macroscópicas diferentes das 
iniciais (reagentes), ou por poder(em) 
provocar comportamento diferente em outras 
que para o efeito servem como indicadores. 

• Interpretar a ocorrência de uma reação 
química, a nível microscópico, por rearranjo de 
átomos ou de grupos de átomos das unidades 
estruturais (u. e.) das substâncias iniciais. 

• Representar, simbolicamente, reações 
químicas através de equações químicas. 

• Realizar a leitura da equação química em 
termos de moles, massas e volumes (gases). 

• Associar a fórmula química de uma substância 
à natureza dos elementos químicos que a 
compõem (significado qualitativo) e à relação 
em que os átomos de cada elemento químico 
(ou ião) se associam entre si para formar a 
unidade estrutural. 

• Interpretar reação química como conceito 
central para explicar a diversidade das 
modificações que ocorrem permanentemente 

A prova pode 
conter itens de: 
Verdadeiro/Falso; 
Associação; 
Completamento; 
Escolha múltipla; 
Resposta curta; 
Resposta restrita. 

Verdadeiro/
Falso, 
Associação,  
Completame
nto: 10 
pontos. 
 
Escolha 
múltipla: 5 
pontos. 
 
Resposta 
curta: 5 
pontos. 
 
Resposta 
restrita: 
múltiplos de 
5 pontos, 
entre 10 e 
15 pontos. 
 
A prova é 
cotada para 
200 pontos. 

GENERALIDADES 
A classificação a atribuir a cada resposta 
resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos apresentados para cada 
item e é expressa por um número inteiro. A 
ausência de indicação inequívoca da versão da 
prova implica a classificação com zero pontos 
das respostas aos itens de escolha múltipla. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser 
claramente identificadas são classificadas com 
zero pontos. Em caso de omissão ou de 
engano na identificação de uma resposta, esta 
pode ser classificada se for possível identificar 
inequivocamente o item a que diz respeito. Se 
for apresentada mais do que uma resposta ao 
mesmo item, só é classificada a resposta que 
surgir em primeiro lugar. 
 
ITENS DE SELEÇÃO 
Verdadeiro/Falso, Associação, 
Completamento 
A classificação é atribuída de acordo com o 
nível de desempenho. As respostas em que 
todas as afirmações sejam identificadas como 
verdadeiras ou falsas são classificadas com 
zero pontos. A classificação da resposta a este 
tipo de itens deve ser efetuada de acordo com 
a tabela abaixo indicada. 



 
 
 
 
 
 
 
1.2. Aspetos quantitativos 
de uma reação química 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aspetos energéticos de 
uma reação química 
2.1. Energia envolvida 
numa reação química 
 
2.2. Reações 
endotérmicas e 
exotérmicas 
 
3. Reações incompletas e 
equilíbrio químico 

no mundo e prever o que, em determinadas 
condições, poderá a vir a ocorrer. 

• Identificar reações químicas que ajudam à 
manutenção dos organismos vivos, que 
prejudicam os organismos vivos e que afetam 
o ambiente. 

 

• Interpretar a conservação da massa numa 
reacional (Lei de Lavoisier) e o seu significado 
em termos macroscópicos (a massa do sistema 
antes e após a reação mantém-se constante). 

• Reconhecer que uma equação química traduz 
a conservação do número de átomos. 

• Aplicar a lei da conservação da massa para o 
acerto de uma equação química. 

• Explicitar que, numa reação química, 
raramente as quantidades relativas de 
reagentes obedecem às proporções 
estequiométricas, havendo, por isso, um 
reagente limitante e outro(s) em excesso. 

• Referir que, em laboratório, se trabalha a 
maioria das vezes com materiais que não são 
substâncias, pelo que é necessário a 
determinação do grau de pureza do material 
em análise 

• Realizar exercícios numéricos envolvendo 
reações em que apliquem acerto de equações, 
quantidade de substância, massa molar, 
massa, volume molar, concentração de 
soluções. 

 
 

• Reconhecer que uma reação química envolve 
variações de energia. 

 

• Distinguir reação endotérmica de reação 
exotérmica (quando apenas há transferência 
de energia térmica). 

 
 
 

 
Itens de verdadeiro/falso, associação, 

completamento constituídos por 5 
afirmações/associações/completamento 

N.º de afirmações / 
associações / 

completamento 
assinalados 

corretamente 

Cotação 
(pontos) 

4 ou 5 10 

2 ou 3 5 

0 ou 1 0 
 
Escolha múltipla 
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do 
item só é atribuída às respostas que 
apresentem de forma inequívoca a opção 
correta. Todas as outras respostas são 
classificadas com zero pontos. Nas respostas 
aos itens de escolha múltipla, a transcrição do 
texto da opção escolhida é considerada 
equivalente à indicação da letra 
correspondente. 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 
Resposta curta 
Nos itens de resposta curta, são atribuídas 
pontuações às respostas total ou parcialmente 
corretas, de acordo com os critérios 
específicos. As respostas que contenham 
elementos contraditórios são classificadas com 
zero pontos. As respostas em que sejam 
utilizadas abreviaturas, siglas ou símbolos não 
claramente identificados são classificadas com 
zero pontos. 
Itens de ordenamento 
Nos itens de ordenamento só é atribuída a 
cotação se a sequência apresentada estiver 
correta. 
Resposta restrita 



3.1. Reversibilidade das 
reações químicas 

• Interpretar a ocorrência de reações químicas 
incompletas em termos moleculares como a 
ocorrência simultânea das reações direta e 
inversa, em sistema fechado. 

• Interpretar uma reação reversível como uma 
reação em que os reagentes formam os 
produtos da reação, diminuem a sua 
concentração não se esgotando e em que, 
simultaneamente, os produtos da reação 
reagem entre si para originar os reagentes da 
primeira. 

• Representar uma reação reversível pela 
notação de duas setas com sentidos opostos 
(⇄) a separar as representações simbólicas 
dos intervenientes na reação. 

• Identificar reação direta como a reação em 
que, na equação química, os reagentes se 
representam à esquerda das setas e os 
produtos à direita das mesmas e reação 
inversa aquela em que, na equação química, 
os reagentes se representam à direita das 
setas e os produtos à esquerda das mesmas 
(convenção). 

• Associar estado de equilíbrio a todo o estado 
de um sistema em que, macroscopicamente, 
não se registam variações de propriedades 
físico-químicas. 

• Associar estado de equilíbrio dinâmico ao 
estado de equilíbrio de um sistema, em que a 
rapidez de variação de uma dada propriedade 
num sentido é igual à rapidez de variação da 
mesma propriedade no sentido inverso. 

• Identificar equilíbrio químico como um estado 
de equilíbrio dinâmico. 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de 
classificação apresentam-se organizados por 
etapas. Caso as respostas contenham 
elementos contraditórios, os tópicos que 
apresentem esses elementos não são 
considerados para efeito de classificação e as 
etapas que apresentem esses elementos são 
pontuadas com zero pontos. A classificação 
das respostas aos itens que envolvem a 
realização de cálculos, cujos critérios se 
apresentam organizados por etapas, resulta da 
soma das pontuações atribuídas às etapas 
apresentadas, à qual podem ser subtraídos 
pontos em função dos erros cometidos. Na 
classificação das respostas aos itens que 
envolvem a realização de cálculos, 
consideram-se dois tipos de erros: 
• Erros de tipo 1 – erros de cálculo 

numérico, transcrição incorreta de 
valores numéricos na resolução, 
conversão incorreta de unidades, desde 
que coerentes com a grandeza calculada, 
ou apresentação de unidades incorretas 
no resultado final, também desde que 
coerentes com a grandeza calculada. 

• Erros de tipo 2 – erros de cálculo 
analítico, ausência de conversão de 
unidades (qualquer que seja o número de 
conversões não efetuadas, contabiliza-se 
apenas como um erro de tipo 2), ausência 
de unidades no resultado final, 
apresentação de unidades incorretas no 
resultado final não coerentes com a 
grandeza calculada e outros erros que 
não possam ser considerados de tipo 1. 

À soma das pontuações atribuídas às etapas 
apresentadas deve(m) ser subtraído(s): 
• 1 ponto se forem cometidos apenas erros 

de tipo 1, qualquer que seja o seu 
número. 

• 2 pontos se for cometido apenas um erro 



de tipo 2, qualquer que seja o número de 
erros de tipo 1 cometidos. 

• 4 pontos se forem cometidos mais do que 
um erro de tipo 2, qualquer que seja o 
número de erros de tipo 1 cometidos. 

Os erros cometidos só são contabilizados nas 
etapas que não sejam pontuadas com zero 
pontos. 

 

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO 
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
Os alunos devem ser portadores de calculadora científica. 
Não é permitido o uso de corretor. 

 


