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ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, 
AGUALVA - SINTRA  

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Matriz de Prova de Conclusão de Módulo 
 

Disciplina: FÍSICA E QUÍMICA 

Módulo(*): F3 –  Luz e fontes de luz  - * Ótica Geométrica  

(*) 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 



Cursos Profissionais 
Matriz de Prova de Conclusão de Módulo 

Física e Química 
Módulo F3 

Pág. 2/5 
 

(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 

Módulo F3 
Luz e Cor 

1. Natureza da Luz  
 

1.1. Evolução histórica dos 
conhecimentos sobre a luz  

 

 

 

 

 

1.2. Espectro eletromagnético  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

• Conhecer que a ótica trata da origem, propagação e interação da 
luz com a matéria.  

• Identificar a luz visível como uma pequena fração da energia 
emitida por um corpo luminoso ou da energia refletida por um 
corpo iluminado.  

•  Reconhecer que a luz pode ser interpretada como um fenómeno 
corpuscular.  

•  Reconhecer que a luz pode ser interpretada como um fenómeno 
ondulatório.  

• Identificar as etapas essenciais da história do conhecimento da luz.  
• Reconhecer que todas as radiações do espectro eletromagnético 

têm características ondulatórias. 
•  Diferenciar vários tipos de radiação eletromagnética, as fontes 

que lhes dão origem e os respetivos detetores. 
• Identificar as zonas do espectro eletromagnético correspondentes 

ao visível, infravermelho e ultravioleta. 
•  Conhecer a importância das radiações infravermelha e ultravioleta 

para os seres vivos. 
•  Identificar o ozono como um composto existente nas altas 

camadas da atmosfera, que absorve fortemente a radiação 
ultravioleta, e que a sua destruição acarreta efeitos nocivos para o 
homem.  
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Conteúdos Objetivos 

 
 

2. Ótica Geométrica  

 

2.1. Reflexão e refração da luz  
 

1.2. Lei das ações recíprocas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Espelhos esféricos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Lentes delgadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reconhecer que os corpos aquecidos emitem radiação de 
diferentes tipos.  

• Conhecer que a velocidade da luz depende do meio em que se 
propaga. 

•  Definir índice de refração absoluto n, como sendo o quociente 
entre a velocidade da luz no vazio c e a velocidade da luz no meio 
v:  n = c/v.  

• Desenhar num diagrama as direções dos raios incidente, refletido e 
refratado.  

• Aplicar a lei de Snell: 2211 ..  sennsenn   numa interface de 

separação de dois meios de índices de refração n
1 

e n
2
, sendo θ

1 
e 

θ
2 

os ângulos de incidência e de refração, respetivamente.  

• Identificar a condição em que pode ocorrer reflexão interna total.  
• Conhecer o significado de ângulo crítico. 
•  Calcular o ângulo crítico recorrendo à lei de Snell. 
•  Reconhecer que a energia associada ao raio luminoso incidente é 

igual à soma da energia associada ao raio refletido e da energia 
associada ao raio transmitido Reconhecer que o percurso da luz no 
interior dos binóculos e a transmissão de luz através de fibras 
óticas são exemplos de aplicação do fenómeno da reflexão interna 
total.  

• Reconhecer a importância do foco de um espelho esférico.  
• Relacionar a distância focal f de um espelho esférico com o seu raio 

de curvatura R: 
2

R
f  . 

•  Construir geometricamente as imagens formadas em espelhos 
esféricos côncavos e convexos. 

•  Identificar o foco de um espelho côncavo como o ponto em que 
converge parte da radiação incidente no espelho. 

•  Utilizar a expressão matemática para os espelhos esféricos que 
relaciona a distância-objeto d

o
, a distância-imagem d

i 
e a distância 

focal f: 
fdd i

111

0

 .  

• Identificar uma lente como um conjunto de duas superfícies 
separadoras de meios óticos.  

•  Distinguir lentes convergentes e divergentes.  
• Construir geometricamente as imagens formadas numa lente 

biconvexa em que as duas faces possuem igual curvatura.  
• Identificar os focos de uma lente biconvexa como os pontos 

onde converge grande parte da radiação incidente no lado 
oposto da lente. 

• Utilizar a expressão matemática para as lentes biconvexas em que 
as duas faces possuem igual curvatura, que relaciona: a distância-
objeto do a distância-imagem d

i  e a distância focal f:  

fdd i

111

0

 .  

• Calcular a potência de uma lente.  
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Conteúdos Objetivos 

 

2.4. Prismas, dispersão e cor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.5. Instrumentos óticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reconhecer que o índice de refração para um meio transparente é 
maior para radiação de menor comprimento de onda (violeta) do 
que para radiação de maior comprimento de onda (vermelho). 

•  Interpretar, através da dispersão da luz branca por um prisma, que 
esta é uma mistura de radiações com diferentes comprimentos de 
onda.  

• Reconhecer que a frequência de uma onda é constante, 
independentemente do meio de propagação.  

• Demonstrar, com base nas relações 
v

c
n   e fv . , que o 

comprimento de onda da luz,  , num meio está relacionado com 

o comprimento de onda da luz no vazio, 0 , através do índice de 

refração do meio 


0n .  

• Reconhecer que a cor é uma perceção dos sentidos. 
•  Verificar que se podem obter diferentes cores por adição das cores 

fundamentais: vermelho, verde e azul.  
• Reconhecer que as lentes servem de base para o fabrico da maior 

parte dos instrumentos óticos.  
• Identificar a objetiva e a ocular como as componentes essenciais 

de um microscópio. 
•  Reconhecer que num microscópio a lente ocular desempenha o 

papel de lupa. 
•  Definir a amplificação do microscópio como o produto da 

amplificação da objetiva e da amplificação da ocular. 
•  Conhecer as precauções a tomar na utilização de determinados 

instrumentos óticos com fontes luminosas de intensidade elevada.  

 
 
 
. 
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Conteúdos Objetivos 

 

 

 

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


