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ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, 
AGUALVA - SINTRA  

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Matriz de Prova de Conclusão de Módulo 
 

Disciplina: FÍSICA E QUÍMICA 

Módulo(*): F1 –  Forças e Movimento - *Trabalho e Energia 

(*) e extensão do módulo, se aplicável. 

 

Matriz válida 
para os cursos: 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 
Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 
Técnico de Manutenção Industrial, variante de Mecatrónica Automóvel 
Técnico de Mecatrónica Automóvel 
 

 

1. Objeto de avaliação. 

A prova tem por referência o programa da disciplina, referente ao módulo em avaliação, cujos conteúdos e 

objetivos de reproduzem no final desta matriz. 

 

2. Estrutura da prova. 

A prova é constituída por itens de tipologia variada, que se classificam nas duas categorias seguintes: 

● Itens de seleção – Pode incluir itens de escolha múltipla (escolha de uma opção num conjunto de 

opções), itens de verdadeiro/falso, itens de associação (associação de termos de duas colunas, por 

exemplo), itens de ordenação (a partir de uma lista fornecida) e outros itens similares. 

 A resposta a estes itens não implica a produção de texto, a apresentação de cálculos ou de 

justificações. 

● Itens de construção – Pode incluir itens de cálculo, itens de resolução de problemas, itens de esboço 

de gráficos, itens de produção de texto (quer seja de resposta curta ou de resposta extensa), 

justificação de opções (que pode incluir a justificação de itens de seleção) e outros itens similares. 

 Nestes itens é exigida a apresentação do raciocínio realizado, dos cálculos efetuados e das justificações 

solicitadas. 

 

A prova pode incluir um ou mais itens incidindo nas aprendizagens feitas no âmbito das atividades 

laboratoriais previstas no programa do módulo, se existirem. 

 

A cotação da prova, por tipologia de itens, apresenta-se no quadro seguinte. 

Tipologia de itens Cotação (em pontos) 

Itens de seleção 60 a 100 

Itens de construção 100 a 140 
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(Total da prova) 200 

 
A prova poderá incluir tabela de constantes e formulário. 

3. Critérios gerais de classificação. 

Os critérios gerais de classificação são comuns a todos os módulos da disciplina e constituem um anexo às 

mesmas. 

 

4. Material. 

Material de escrita (apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta). 

Calculadora (qualquer modelo de calculadora, desde que não possua capacidades de ligação sem fios, não 

exija alimentação externa e seja silenciosa na utilização). 

Material de desenho e de medida (lápis, borracha, régua graduada, esquadro e transferidor) (todas as 

respostas devem ser dadas a tinta, exceto se existir indicação em contrário no enunciado da prova). 

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitida a troca de material durante a prova nem será fornecida qualquer calculadora (ou outro 

material) pela Escola. 

 

5. Duração. 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem qualquer tolerância. 

 

6. Conteúdos e objetivos. 

(Reprodução dos conteúdos e objetivos do programa). 

Conteúdos Objetivos 

1. A Física estuda interações 
entre corpos  

 

1.1. Interações fundamentais  

 

 

 

 

 
 
 

1.2. Lei das ações recíprocas  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Identificar a Física como a ciência que busca conhecer as leis 
da Natureza, através do estudo do comportamento dos corpos 
sob a ação das forças que neles atuam.  

• Reconhecer que os corpos exercem forças uns nos outros.  
• Distinguir forças fundamentais:  

o Gravítica  

o Nuclear forte  

o Eletromagnéticas e nuclear fraca, recentemente 
reconhecidas como duas manifestações de um único tipo de 
interação.  

• Reconhecer que todas as forças conhecidas se podem incluir num 
dos tipos de forças fundamentais.  

 
 

• Compreender que dois corpos A e B estão em interação se o 
estado de movimento ou de repouso de um depende da 
existência do outro. 

 
• Compreender que, entre dois corpos A e B que interagem, a força 

exercida pelo corpo A no corpo B é simétrica da força exercida pelo 
corpo B no corpo A (Lei das ações recíprocas).  

•  Identificar pares ação-reação em situações de interações de 
contacto e à distância, conhecidas do dia-a-dia do aluno.  
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Conteúdos Objetivos 

 
 

2. Movimento unidimensional 
com velocidade constante  

 

2.1. Características do 
movimento unidimensional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Movimento uniforme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Lei da inércia  

 
 
 
 

• Calcular deslocamentos entre dois instantes t
1 

e t
2 

através da 

diferença das suas coordenadas de posição, nesses dois instantes: 

12 xxx   

• Concluir que o valor do deslocamento, para qualquer movimento 
unidimensional, pode ser positivo ou negativo.  

• Distinguir, utilizando situações reais, entre o conceito de 
deslocamento entre dois instantes e o conceito de espaço 
percorrido no mesmo intervalo de tempo.  

• Compreender que a posição em função do tempo, no movimento 
unidimensional, pode ser representada num sistema de dois eixos, 
correspondendo o das ordenadas à coordenada de posição e o das 
abcissas aos instantes de tempo.  

• Inferir que, no movimento unidimensional, o valor da velocidade 

média entre dois instantes t
2 

e t
1 

é 
12

12

tt

xx

t

x
vm









  

•  Concluir que, como consequência desta definição, o valor da 
velocidade média pode ser positivo ou negativo e interpretar o 
respetivo significado físico.  

• Compreender que, num movimento unidimensional, a velocidade 
instantânea é uma grandeza igual à velocidade média calculada 
para qualquer intervalo de tempo se a velocidade média for 
constante.  

• Concluir que o sentido do movimento, num determinado instante, 
é o da velocidade instantânea nesse mesmo instante.  

• Reconhecer que a velocidade é uma grandeza vetorial que, apenas 
no movimento unidirecional pode ser expressa por um valor 
algébrico seguido da respetiva unidade.  

 
• Verificar que a coordenada de posição x

2 
num instante t

2 
é dada por 

)( 1212 ttvxx  , em que x1 é a coordenada de posição no 

instante t
1
. Esta é a equação do movimento unidimensional 

uniforme, isto é, com velocidade constante.  
• Simplificar a equação do movimento com velocidade constante, 

fazendo, 0121 ,0 xxexxt  , o que corresponde a denominar 

por 0x  a coordenada de posição no instante 0t , o que permite 

obter: tvxx .0  . 

• Identificar, na representação gráfica da expressão tvxx .0  , 

com .constv   , a velocidade média (que coincide com a 
velocidade instantânea) entre dois instantes com o declive da reta 

)(tfx   . 

•  Reconhecer que, do ponto de vista do estudo da Mecânica, um 
corpo pode ser considerado um ponto com massa quando as suas 
dimensões são desprezáveis em relação às dimensões do ambiente 
que o influencia.  
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Conteúdos Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Movimento unidimensional 
com aceleração constante  

 

3.1. Movimento uniformemente 
variado  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Compreender a importância de se poder estudar o movimento de 
translação de um corpo, estudando o movimento de um qualquer 
ponto do corpo.  

• Reconhecer que o repouso ou movimento de um corpo se 
enquadra num determinado sistema de referência.  

• Identificar a força como responsável pela variação da velocidade 
de um corpo.  

• Compreender que um corpo permanecerá em repouso ou em 
movimento unidimensional (retilíneo) com velocidade constante 
enquanto for nula a resultante das forças que sobre ele atuam (Lei 
da Inércia).  

• Aplicar a Lei da Inércia a diferentes situações, conhecidas do aluno, 
e interpretá-las com base nela. 

•  Distinguir entre referenciais inerciais e referenciais não inerciais.  
• Definir massa inercial como sendo uma propriedade inerente a um 

corpo, que mede a sua inércia, independente quer da existência de 
corpos vizinhos, quer do método de medida.  

• Reconhecer que a massa inercial de um corpo e o seu peso são 
grandezas distintas  

• Inferir da representação gráfica )(tfx   que, se a velocidade 

média variar com o tempo, o gráfico obtido deixa de ser uma reta.  
• Identificar a velocidade instantânea, num determinado instante, 

com o declive da reta tangente, nesse instante, à curva )(tfx  .  

• Compreender que, no movimento unidimensional, a aceleração 

média entre dois instantes t
2 

e t
1 

é 
1

12

tt

vv

t

v
am









 , em que 

21 vev  são os valores da velocidade instantânea nos instantes t
1 

e t
2
, respetivamente.  

• Compreender que a aceleração instantânea é uma grandeza igual 
à aceleração média calculada para qualquer intervalo de tempo se, 
num movimento unidimensional, a aceleração média for 
constante. 

•  Obter, a partir da definição anterior, a equação 

)( 1212 ttavv  , em a que é a aceleração instantânea, válida 

para o movimento com aceleração constante (movimento 
uniformemente variado).  

• Deduzir, a partir da equação anterior, a forma simplificada 

atvv  0 , se escrevermos ttvvvv  2012 ,, , e 01 t . 

• Verificar que a representação gráfica da velocidade em função do 
tempo para o movimento unidimensional com aceleração 
constante tem como resultado uma reta.  

• Obter a equação que relaciona a posição com o tempo, válida para 
o movimento com aceleração constante: 

2

1212112 )(
2

1
)( ttattvxx   ou, na forma simplificada, 

2

00
2

1
attvxx  . 
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Conteúdos Objetivos 

 
 
 
 
 
 

3.2.  Lei fundamental da 
Dinâmica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Verificar que a representação gráfica da posição em função do 
tempo para o movimento unidimensional com aceleração 
constante tem como resultado uma curva.  

• Reconhecer que a aceleração é uma grandeza vetorial que, apenas 
no movimento unidirecional pode ser expressa por um valor 
algébrico seguido da respetiva unidade.  

 
• Verificar que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente 

proporcional à resultante das forças que sobre ele atuam e 
inversamente proporcional à sua massa (Lei fundamental da 
Dinâmica).  

• Compreender que a direção e o sentido da aceleração coincidem 
sempre com a direção e o sentido da resultante das forças, então 

amF


. .  
• Decompor um vetor em duas componentes perpendiculares entre 

si.  
• Aplicar a Lei fundamental da Dinâmica e a Lei das interações 

recíprocas às seguintes situações:  
- Um corpo assente numa superfície polida, horizontal, atuado por 

forças constantes cuja direção pode ser paralela, ou não, à 
superfície.  

- Dois corpos em contacto, assentes numa mesa polida, horizontal, 
atuados por forças constantes cuja direção pode ser paralela ou 
não à direção da superfície da mesa.  

• Interpretar a origem da força de atrito com base na rugosidade das 
superfícies em contacto.  

• Compreender os conceitos de coeficiente de atrito estático e  e 

de coeficiente de atrito cinético c  .  

• Analisar tabelas de valores de coeficientes de atrito, selecionando 
materiais consoante o efeito pretendido. 

•  Verificar que o módulo da força de atrito estático entre um corpo 

e o plano sobre o qual se encontra é ne RF  , em que R
n 

é o 

módulo da força exercida pelo plano no corpo.  

• Compreender a relação que traduz a definição do módulo da força 
de atrito cinético entre um corpo e o plano sobre o qual se 

encontra, nc RF   aplicando-a a situações do dia-a-dia.  

• Reconhecer em que situações é útil a existência de força de atrito.  
• Aplicar a Lei fundamental da Dinâmica e a Lei das interações 

recíprocas às seguintes situações em que existe atrito entre os 
materiais das superfícies em contacto:  
- Um corpo assente numa superfície horizontal, atuado por forças 

constantes cuja direção pode ser paralela, ou não, à superfície.  
• - Dois corpos em contacto, assentes numa mesa horizontal, atuados 

por forças constantes cuja direção pode ser paralela ou não à 
direção da superfície da mesa.  

• Inferir da representação gráfica )(tfx   que, se a velocidade 

média variar com o tempo, o gráfico obtido  
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Conteúdos Objetivos 

 
 
4. Introdução ao movimento no 

plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• • Reconhecer que a força de atrito depende da força normal entre 
as superfícies e que esta não é sempre numericamente igual ao 
peso de um dos corpos.  

• Observar a trajetória de um projétil lançado obliquamente. 
• Traçar, numa folha em que esteja desenhada a trajetória 

observada, um sistema de referência com um eixo horizontal (eixo 
dos x) e um eixo vertical (eixo dos y). 

• Desenhar as projeções dos pontos da trajetória no eixo dos x e 
medir a distância entre duas projeções consecutivas. 

• Verificar que a projeção desenhada no eixo horizontal tem as 
características do movimento uniforme. 

• Inferir da observação anterior que a componente horizontal da 
resultante das forças que atuam no projétil é nula. 

• Repetir o processo relativamente ao eixo dos y. 
• Verificar que a projeção no eixo vertical tem as características do 

movimento uniformemente acelerado. 
• Inferir da observação anterior que no projétil atua uma força com a 

direção vertical e dirigida para baixo. 
• Determinar os valores numéricos aproximados das componentes 

horizontal e vertical da velocidade do projétil ao longo da trajetória 

(calculando as razões 
t

x




 e 

t

y




 para vários pares de pontos 

consecutivos da trajetória). 
• Desenhar os correspondentes vetores velocidade aplicados no 

primeiro ponto de cada par. 

• Verificar, através do cálculo da razão 
t

v y




 para alguns pares de 

pontos consecutivos da trajetória, que a componente vertical da 
aceleração é aproximadamente constante com um valor próximo 

de 2.8,9  smg . 

• Desenhar o vetor aceleração nesses pontos. 
• Obter o módulo da força vertical que atua no projétil, utilizando a 

lei fundamental da dinâmica: amF


. . 
• Confrontar o valor obtido com o que resulta da aplicação da Lei da 

gravidade ao projétil considerado: 
2

.

R

Mm
GF  , em que 

2211 /107,6 kgNmxG   é a constante de gravitação universal, m 

é a massa do projétil, kgxM 24100,6  é a massa da Terra e 

mxR 6104,6  é o raio da Terra. 

• Concluir que no movimento de um projétil a resultante das forças 
segundo o eixo dos y é a força gravítica, vertical e dirigida para 
baixo. 

• Analisar várias situações em que a direção da resultante das forças 
que atuam num corpo é diferente da direção da velocidade. 

• Analisar, em particular, o caso em que a direção da resultante das 
forças que atuam no corpo é, em cada instante, perpendicular à 
direção da velocidade. 
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Conteúdos Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extensão E2.F1 
 

1.Trabalho e energia 

1.1. Trabalho de uma força 
constante  

 
 
 
 

1.2. Energia cinética  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Forças conservativas e 
energia potencial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Lei da conservação da 
energia mecânica  

 

• Aplicar a análise anterior ao caso do movimento circular dos 
satélites. 

• Reconhecer que o movimento circular dos satélites é uniforme. 
• Analisar o lançamento horizontal de um projétil em termos da força 

que aa no projétil e das componentes da velocidade inicial. 
• Concluir que o lançamento horizontal de um projétil é um caso 

particular de lançamento oblíquo em que a velocidade inicial forma 
um ângulo de zero graus com o eixo dos x. 

• Analisar o lançamento vertical de um projétil em termos da força 
que atua no projétil e das componentes da velocidade inicial. 

• Concluir que o lançamento vertical de um projétil é um caso 
particular de lançamento oblíquo em que a velocidade inicial forma 
um ângulo de 90º com o eixo dos x. 

• Caracterizar o deslocamento de um ponto material entre dois 
instantes de tempo t

1 
e t

2
, como sendo a grandeza vetorial 

)()( 12 trtrr


 , em que )(tr


 é o vetor posição do ponto no 

instante t. 

• Definir o trabalho de uma força constante F


 que atua sobre um 

corpo quando este efetua um deslocamento retilíneo r


  como a 
grandeza escalar cos.. rFW  , em que F é o módulo da força, 

r  é o módulo do deslocamento e θ é o valor do ângulo entre as 
direções da força e do deslocamento. 

• Definir energia cinética de um corpo de massa m que se desloca 
com velocidade de módulo v em relação a um referencial, como a 

grandeza escalar 
2.

2

1
vmEc  .  

• Interpretar o teorema da energia cinética: o trabalho realizado pela 
força resultante que atua sobre um corpo entre dois instantes de 
tempo é igual à variação da energia cinética desse corpo entre esses 
dois instantes.  

• Reconhecer que o trabalho de uma força constante entre dois 

pontos é independente do caminho percorrido. 
• Caracterizar força conservativa como uma força cujo trabalho 

efetuado sobre um corpo quando este se desloca entre dois pontos 
depende apenas dessas posições e não do caminho seguido.  

• Reconhecer que ao trabalho de uma força conservativa está sempre 
associada a variação de uma forma de energia potencial.  

• Identificar a força gravítica como uma força conservativa. 
•  Analisar a queda livre de um corpo sob os seguintes aspetos:  

- O trabalho realizado pelo peso do corpo mede a variação da 
energia cinética do corpo.  

- O trabalho realizado pelo peso do corpo é o simétrico da 
variação da energia potencial do corpo.  

- A energia potencial do corpo transforma-se na energia cinética que ele 
adquire. 
• Definir energia mecânica de um sistema como a soma da energia 

cinética e potencial gravítica do sistema.  
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Conteúdos Objetivos 

• Inferir do teorema da energia cinética que, num sistema em que a 
única força existente é gravítica, a energia mecânica se conserva 
(Lei da conservação da energia mecânica).  

• Explicitar as transformações de energia potencial em energia 
cinética em casos simples.  

• Compreender a Lei da conservação da energia em sistemas 
mecânicos. 

  

.   
  

 

Matriz aprovada em Grupo Pedagógico, em 15 /dezembro / 2016 


