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ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, 
AGUALVA - SINTRA  

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Matriz de Prova de Conclusão de Módulo 
 

Disciplina: FÍSICA E QUÍMICA 

Módulo(*): F4 – Circuitos Elétricos 

(*) e extensão do módulo, se aplicável. 

 

Matriz válida 
para os cursos: 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 
 

 

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 

(Total da prova) 200 

 
A prova poderá incluir tabela de constantes e formulário. 
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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 corrente elétrica como forma 
de transferência de energia  
1.1 Geradores de corrente elétrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Potencial elétrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Identificar um gerador de corrente elétrica como um dispositivo em 

que uma determinada  forma de energia é convertida em energia 
elétrica. 

• Conhecer as transformações de energia que ocorrem nos seguintes 
geradores:  

 − gerador Van de Graaff;   
 − baterias e células químicas; 

 − termopares;   
− células fotoelétricas.  
 

• Conhecer que entre cargas elétricas existem forças elétricas mútuas.  
• Distinguir a força elétrica entre duas cargas elétricas do mesmo sinal 

(repulsiva) da força elétrica entre duas cargas elétricas de sinal 
contrário (atrativa).  

• Caracterizar o campo elétrico num ponto como a força elétrica que 

atua na carga unitária  colocada nesse ponto.  
• Visualizar o campo elétrico criado por uma carga pontual através das 

linhas de campo.  
• Reconhecer um campo elétrico uniforme através da representação 

das suas linhas de  campo.  
• Compreender que é necessário efetuar trabalho para afastar duas 

cargas elétricas de  sinais contrários.  
• Caracterizar energia potencial elétrica como o simétrico do trabalho 

que deverá ser efetuado para afastar duas cargas elétricas de sinais 
contrários.  
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Conteúdos Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Circuitos elétricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Lei de Joule  
 
 
 
 
 
2. Indução eletromagnética  
2.1 Força magnética 
 

• Caracterizar diferença de potencial elétrico como o simétrico do 
trabalho por unidade de carga que um agente exterior deverá 
efetuar para afastar duas cargas elétricas de sinais contrários.  

• Identificar o volt como unidade SI de potencial elétrico.  
• Compreender que é necessário realizar trabalho sobre uma carga 

elétrica positiva para a deslocar de um ponto A para outro ponto B, 
quando a diferença de potencial, VB-VA, é positiva.  

• Compreender que é fornecida energia ao exterior quando uma carga 
elétrica positiva se desloca de um ponto A para outro ponto B, 

quando a diferença de potencial, VB-VA, é negativa.   
• Reconhecer que quando dois pontos com potenciais elétricos 

diferentes são ligados por um condutor se efetua uma transferência 

de cargas elétricas (corrente elétrica) entre eles.   
• Reconhecer que essa transferência de cargas tem como 

consequência que os potenciais  elétricos nesses pontos se tornem 

iguais.   
• Compreender que é necessário manter a diferença de potencial 

entre dois pontos para que  se mantenha a corrente elétrica entre 

eles.   
• Reconhecer que é um gerador que mantém a diferença de potencial 

entre dois pontos.   
• Definir a força eletromotriz de um gerador, ε, como a energia 

fornecida pelo gerador para transferir no seu interior uma unidade 

de carga elétrica entre os seus terminais.   
• Identificar a força eletromotriz de um gerador com a diferença de 

potencial nos seus  terminais em circuito aberto.   
 
• Caracterizar a intensidade de corrente elétrica I num condutor como 

sendo a quantidade de carga elétrica que atravessa uma secção reta 

desse condutor numa unidade de tempo.   

• Identificar o ampere como unidade SI de corrente elétrica.   
• Caracterizar a resistência elétrica R de um condutor em termos da 

diferença de potencial V nos seus extremos e da intensidade da 

corrente elétrica que o percorre.   

• Enunciar a Lei de Ohm V=RI.   

• Reconhecer os limites de aplicabilidade da Lei de Ohm.   

• Explicar o significado de resistência equivalente.   
• Calcular as resistências equivalentes a associações de resistências 

em série e em paralelo.   
 
• Explicar o significado da lei de Joule P = RI2 , em que P é a potência 

dissipada num condutor de resistência elétrica R quando é 

percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I.   

• Identificar o watt como unidade SI de potência.   

• Calcular a potência de um circuito.   
• Identificar o kilowatt-hora como unidade prática de energia elétrica. 

  
• Conhecer a existência de materiais magnéticos e de forças 

magnéticas.  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Conteúdos Objetivos 

 
 
2.2 Campo magnético 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Fluxo do campo magnético  
 
 
 
2.4 Corrente elétrica induzida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Corrente elétrica alternada 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Transformadores 

• Identificar polos magnéticos.   
 
• Visualizar o campo magnético criado por um íman permanente e o 

campo magnético da Terra através de linhas de campo.   
• Distinguir as regiões em que o campo magnético é mais intenso das 

regiões em que é menos intenso através da diferente densidade de 

linhas de campo.   
• Verificar que uma corrente elétrica cria um campo magnético 

(Experiência de Oersted).   
• Comparar, através da visualização das linhas de campo, os campos 

magnéticos criados por  íman em barra permanente e por um 

solenóide percorrido por uma corrente elétrica.   
• Identificar o tesla como unidade SI de campo magnético.  

 
• Definir o fluxo de um campo magnético uniforme através de uma 

superfície plana como uma grandeza que depende da intensidade do 
campo B, da área dessa superfície S e do ângulo θ entre as linhas de 
campo e a superfície.  

 
• Verificar que a variação do campo magnético pode conduzir à 

produção de uma corrente  elétrica. (Experiência de Faraday).   
• Explicar o significado da lei de Faraday: a corrente induzida num 

circuito fechado é  diretamente proporcional à variação do fluxo do 

campo magnético através da superfície  limitada pelo circuito.   

• Conhecer o princípio do funcionamento de um galvanómetro.   
• Compreender que geradores e motores são uma expressão da forma 

como a energia eletromagnética é convertida noutras formas de 

energia e vice-versa.   

• Conhecer o princípio do funcionamento de um dínamo.   
• Esquematizar o funcionamento de centrais hidroelétricas e térmicas. 

 

• Verificar que é possível induzir correntes alternadas.   
• Definir frequência e amplitude da corrente alternada e da tensão 

alternada.   
• Conhecer o esquema de funcionamento de geradores de corrente 

alternada e identificar as  suas componentes fundamentais.   
• Reconhecer que a frequência da corrente induzida é definida pelo 

dispositivo que gera esta  corrente.  
 
• Inferir da necessidade de utilização de tensões elevadas para 

diminuir as perdas em linha.   
• Reconhecer a vantagem da utilização de corrente alternada sobre a 

corrente contínua.   
• Conhecer o princípio do funcionamento de um transformador ideal.  

 

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


