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ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, 
AGUALVA - SINTRA  

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Matriz de Prova de Conclusão de Módulo 
 

 

Disciplina: FÍSICA E QUÍMICA 

Módulo: F5 – Termodinâmica  

 

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. 

● 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. 
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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. 

 

5. Duração. 

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

 

6. Conteúdos e objetivos. 

 

Conteúdos Objetivos 

1. Sistemas termodinâmicos 

  1.1. O que é um sistema termodinâmico  

 

 

 

  1.2. Fronteiras de um sistema termodinâmico 

 

 

 

  1.3. Processos termodinâmicos 

 

 

 Identificar um sistema termodinâmico como um conjunto de um 
grande número de partículas, com dimensões mensuráveis, que 
evolui no tempo, contém uma determinada massa e uma 
determinada energia.  

 Identificar sistemas termodinâmicos. 

 

 

 
 Reconhecer a fronteira de um sistema termodinâmico como a 

parede, real ou conceptual, que o separa do universo. 
   Caracterizar o tipo de fronteira como impermeável, rígida ou 

adiabática.   
 Identificar tipos de sistemas termodinâmicos como isolados, 

fechados e abertos, relacionando-os com a respectiva fronteira. 
 
 

 Identificar processos termodinâmicos. 
  Exemplificar processos termodinâmicos com situações do dia-a-dia. 
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Conteúdos Objetivos 

2. Variáveis de estado  

2.1. Breve história da termodinâmica  

 

2.2. Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.3.Pressão e volume  

 

 

  2.4. Energia interna 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Transferências de energia sob a forma de calor  

  3.1. Mecanismos de transferência de energia 
sob a forma de calor 

 

 

 

   3.2.Condutores e isoladores do calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Perspectivar a evolução histórica da Termodinâmica em função da 

evolução da Teoria cinético-molecular. 
 
 
 

  Definir temperatura com base na Teoria cinético-molecular. 
 Identificar situações de equilíbrio térmico. 
 Explicar o significado da Lei Zero da Termodinâmica. 
 Identificar grandezas termométricas como aquelas que têm um 

determinado valor, função da temperatura do sistema. 
 Interpretar o funcionamento dos termómetros, com base na Lei 

Zero da Termodinâmica e no conhecimento das grandezas 
termométricas. 

  Conhecer várias escalas termométricas (absoluta, Celsius e 
Fahrenheit) 

 Compreender que a escala de temperatura absoluta é uma escala 
de referência da qual são deduzidas outras de utilização mais 
cómoda. 

 
 
 Identificar a pressão e volume como grandezas que, com a 

temperatura, caracterizam o estado termodinâmico de um sistema 
e se denominam variáveis de estado 

 
 
 Caracterizar a energia interna, U, de um sistema como sendo a 

energia total (cinética e potencial) das partículas constituintes do 
sistema. 

 Reconhecer que, num processo termodinâmico, as variações de 
energia interna de um sistema termodinâmico não podem ser 
desprezadas. 

 Inferir que calor e trabalho não são variáveis de estado mas sim 
processos de fazer variar a energia interna de um sistema. 

 
 
 
 Identificar o calor como uma medida de transferência de energia 

entre sistemas a temperaturas diferentes. 
 Conhecer mecanismos de transferência de energia sob a forma de 

calor (condução e convecção) 
 Interpretar os balanços energéticos em vários sistemas 

termodinâmicos simples. 
 Identificar a caloria como unidade de energia 
 Relacionar matematicamente o joule com a caloria. 

 

 
 Identificar como bons e maus condutores de calor alguns materiais 

do dia-a-dia. 
 Compreender o significado físico de condutibilidade térmica. 
 Comparar valores de condutibilidade térmica, analisando tabelas 

para inferir se um dado material é bom ou mau condutor. 
 Selecionar materiais, de acordo com as suas características 

térmicas, que sejam adequados para o isolamento térmico. 
 Associar a capacidade térmica mássica para um dado intervalo de 

temperatura à energia que um material absorve ou cede, por 
unidade de massa, quando a sua temperatura varia de 1K (1ºC), 
sem mudança de estado. 

  Comparar valores de capacidades térmicas mássicas, analisando 
tabelas. 

  Explicar fenómenos do dia-a-dia com base no conceito de 
capacidade térmica. 

 
 

 Explicar o significado da 1ª Lei da Termodinâmica.  
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Conteúdos Objetivos 

3.3.Primeira Lei da termodinâmica 

 

 

 

 

 

 

3.4.Segunda Lei da termodinâmica 

 
 

 Referir aplicações da 1ª Lei da Termodinâmica em situações do dia-
a-dia. 

 Interpretar a 1ª Lei da Termodinâmica como uma generalização da 
Lei da Conservação da Energia. 

 Aplicar Uf-Ui = Q –W, em que Q é o calor que entra no sistema e W 
o trabalho realizado pelo sistema, em situações em que a energia 
interna do sistema se conserve ou não. 

 Conhecer a convenção de sinais para o calor e o trabalho. 

 
 

 Definir o conceito macroscópico de entropia 
 Explicar o significado da 2ª Lei da Termodinâmica 
 Referir que o funcionamento das máquinas térmicas se baseia na 

2ª Lei da Termodinâmica. 
 Associar o rendimento de uma máquina térmica ao quociente entre 

a energia transferida para o exterior sob a forma de trabalho e a 
energia recebida da fonte quente sob a forma de calor. 
Calcular o rendimento de máquinas térmicas em aplicações 
simples. 

 

 

 

 

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

 


