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ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, 

AGUALVA - SINTRA  

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Matriz de Prova de Conclusão de Módulo 

Disciplina: FÍSICA E QUÍMICA 

Módulo: F2 – Hidrostática e hidrodinâmica  

 

Matriz válida 
para os cursos: 

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 

Técnico de Manutenção Industrial, variante de Mecatrónica Automóvel 

Técnico de Mecatrónica Automóvel 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

Técnico de Mecatrónica 

 

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. 
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● 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 

(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. 
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5. Duração. 

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

 

6. Conteúdos e objetivos. 

Conteúdos Objetivos 

1.Estática dos fluidos  

 

1.1. Os fluidos e sua classificação  

  

  

  

  

1.2.Comportamento de um gás ideal  

  

  

  

  

  

 1.3. Lei fundamental da hidrostática  

  

  

  

  

  Distinguir um fluido de um sólido.  

  Caracterizar um fluido em termos de isotropia, mobilidade e 
viscosidade.  

  Classificar os fluidos em gases e líquidos com base em:  
- viscosidade  
- compressibilidade  
- forças de ligação entre as moléculas constituintes.  

 Prever situações em que um sólido pode ter propriedades próximas 
dos fluidos, por variações da pressão e da temperatura (lamas 
vulcânicas, por exemplo).  

  Reconhecer que um líquido é um fluido incompressível, isto é, a 
sua massa volúmica é aproximadamente constante.  

  Reconhecer que os gases são fluidos compressíveis.  

 

  Descrever macroscopicamente o comportamento de um gás ideal 
em termos da teoria cinético-molecular.  

  Conhecer que 1 mol de moléculas de um gás ideal ocupa o volume 
de 22,4 L nas condições PTN.  

  Descrever matematicamente o comportamento de um gás ideal 
através da equação pV = nRT.  

  Calcular o valor da constante universal, R, dos gases ideais em 
unidades SI e em outras vulgarmente utilizadas.  

  Demonstrar que a equação de estado de um gás ideal contém as 
leis de Boyle-Mariotte e Gay-Lussac.  

   

  Caracterizar o equilíbrio hidrostático.  

  Caracterizar a pressão num ponto do interior ou da superfície de 
um líquido em equilíbrio hidrostático.  

  Deduzir a lei fundamental da hidrostática : pB - pA = ρg(hB-hA).  

 Compreender que, em consequência desta lei, num líquido em 
equilíbrio hidrostático:  

 - a pressão é a mesma em todos os pontos que estiverem à mesma 

profundidade  

- a pressão num líquido aumenta com a profundidade  

- a superfície livre é horizontal.  

  Interpretar, com base nesta lei, o comportamento de um líquido 
num sistema de “vasos comunicantes”.   

  Interpretar o equilíbrio de líquidos não miscíveis.  

  Conhecer o princípio de funcionamento do barómetro 
de Torricelli (Experiência de Torricelli)  

  Interpretar o conceito de pressão absoluta, pressão atmosférica e 
pressão instrumental.  
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Conteúdos Objetivos 

  

  

  

  

1.4. Princípio de Pascal  

  

  

  

  

 1.5.Princípio de Arquimedes   

  

  

  

  

 2. Dinâmica dos fluidos  

2.1. Movimento de um líquido  

  

  

  

  

  

 

  

  

  Relacionar algumas unidades correntes de pressão tais como: 
pascal, bar, atmosfera, mm Hg e torr.  

  Reconhecer diversos tipos de medidores de pressão: manómetros 
e barómetros.  

 

  Relacionar a pressão num ponto no interior de um líquido de 
massa volúmica r à profundidade h com a pressão 
atmosférica patm: p = patm + ρgh.  

  Aplicar a relação anterior na leitura de manómetros em U.  

  Interpretar o princípio de Pascal.  

  Compreender que o princípio de Pascal é uma consequência 
directa da lei fundamental da hidrostática.  

  Descrever algumas aplicações do princípio de Pascal, tais como a 
prensa hidráulica e o elevador hidráulico.  

  

  Caracterizar a impulsão como a força resultante das forças de 
pressão que o fluido exerce sobre um corpo nele mergulhado.  

 Relacionar o módulo da impulsão que se exerce sobre um corpo 
mergulhado num fluido com a massa volúmica do fluido e o volume de 
fluido deslocado pelo corpo: I = ρgV.  

  Estabelecer a condição de flutuação de um corpo num fluido, 
aplicando a lei fundamental da dinâmica.  

  Descrever algumas áreas de aplicação do princípio de Arquimedes, 
tais como:  
- construção naval  
- construção de dirigíveis.  

   

  Interpretar o débito de um líquido que se desloca num tubo como 
a quantidade de líquido em massa ou em volume) que atravessa a 
secção recta do tubo por unidade de tempo.  

  Interpretar o conceito de débito-volume.  

  Interpretar o conceito de débito-massa.  

  Reconhecer que a massa volúmica (ρ) do líquido pode ser obtida 
pela razão entre o débito-massa e débito-volume.  

 Identificar um líquido como um fluido incompressível, isto é, com 
massa volúmica r constante.  

  Compreender a importância das leis fundamentais da Mecânica no 
estudo dos líquidos.  

  Reconhecer que o movimento de um líquido pode ser descrito 
através da definição do vector velocidade do líquido em cada ponto.  

  Definir regime estacionário como aquele em que o vector 
velocidade do líquido em cada ponto é constante no tempo.  

  Definir linha de corrente que passa num ponto como a trajectória 
de uma partícula do líquido que passa nesse ponto.  

  Reconhecer que duas linhas de corrente não se cruzam em 
nenhum ponto  

  Compreender que um conjunto de linhas de corrente pode formar 
um tubo de corrente.  
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Conteúdos Objetivos 

2.2 A lei da conservação da massa e a equação da 
continuidade.  

  

  

  

  

  

 

 

 2.2 A lei da conservação da energia e a lei de Bernoulli  

  

  

  

  

  

  

 

 Associar a cada ponto de um tubo de corrente estreito a área, A, da 

seção reta do  tubo nesse ponto e o módulo da velocidade v do 

líquido nesse ponto.  

  Reconhecer que as paredes de um tubo qualquer de corrente não 
podem ser atravessadas por líquido.  

  Interpretar a relação Av = const. como uma consequência da lei de 
conservação da massa  

  Compreender que a lei de conservação da massa implica 
que o débito-massa, em regime estacionário, seja constante ao longo 
de um tubo de corrente.  

 Verificar que para fluidos incompressíveis, a relação entre débito-
volume, V Q , a velocidade v e a área A é: Q = vA V (equação da 
continuidade)  

  Compreender que a equação da continuidade aplicada a fluidos 
incompressíveis (líquidos)  num tubo de corrente implica que a 
velocidade aumenta quando a secção recta diminui.  

 

  Compreender que as leis fundamentais da Mecânica (lei da 
conservação da massa, lei fundamental da dinâmica e lei da 
conservação da energia) se podem aplicar, com certas precauções, ao 
estudo dos fluidos ideais e incompressíveis.  

  Conhecer a expressão matemática da lei de Bernoulli  

   Inferir que a equação de Bernoulli traduz uma lei de conservação 
da energia.  

  Descrever alguns debitómetros (Pitot, Venturi), cujo 
funcionamento se baseia na lei de Bernoulli.  

  Explicar algumas consequências e aplicações da equação de 
Bernoulli em várias situações, tais como:  

-aerodinâmica das asas dos aviões.  
- voo do “frisbee” (disco de plástico habitualmente utilizado como 
brinquedo nas praias).  
- destruição dos tectos das habitações por fortes rajadas de vento.  

  

 

 

 

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

 


