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ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, 
AGUALVA - SINTRA  

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Matriz de Prova de Conclusão de Módulo 
 

 

Disciplina: FÍSICA E QUÍMICA 

Módulo(*): Q2 – Soluções 
 

(*) e extensão do módulo, se aplicável. 

 

Matriz válida 
para os cursos: 

Técnico Auxiliar de Saúde  
Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 
Técnico de Manutenção Industrial, variante de Mecatrónica Automóvel 
Técnico de Mecatrónica Automóvel 
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, formulário e tabela periódica. 

 

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). 

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. Dispersões 

1.1. Disperso e Dispersante 

 

 

1.2. Dispersão sólida, líquida 
e gasosa 

 

1.3. Critérios para a 
classificação de 
dispersões em soluções, 
colóides e suspensões 

 

 

 

 
 

 Associar dispersão a uma mistura de duas ou mais substâncias 
em que as partículas de uma fase (fase dispersa) se encontram 
distribuídas no seio da outra (fase dispersante)  

 

 Associar a classificação de dispersão sólida, líquida ou gasosa ao 
estado de agregação do dispersante  

 

 Classificar as dispersões em soluções, colóides e suspensões, em 
função das dimensões médias das partículas do disperso  

 

 Identificar solução como a dispersão com partículas do disperso 
de menor dimensão e suspensão como a dispersão com 
partículas do disperso de maior dimensão  
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Conteúdos Objetivos 

 

2. Soluções  

 

2.1. Composição qualitativa de 
soluções  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Composição quantitativa 
de uma solução – unidades 
SI e outras  

 
 
 
 

 
 Associar solução à mistura homogénea de duas ou mais 

substâncias (solvente e soluto(s)).  

 Classificar as soluções em sólidas, líquidas e gasosas, de acordo 
com o estado físico que apresentam à temperatura ambiente, 
exemplificando.  

 Associar solvente ao componente da mistura que apresenta o 
mesmo estado físico da solução ou o componente com maior 
quantidade de substância presente.  

 Associar solubilidade de um soluto num solvente, a uma 
determinada temperatura, à quantidade máxima de soluto que 
é possível dissolver numa certa quantidade de solvente.  

 Definir solução não saturada, a uma determinada temperatura, 
como aquela solução em que, ao adicionar um pouco mais de 
soluto, este se dissolve, após agitação. 

 Definir solução saturada, a uma determinada temperatura, 
como aquela solução em que, ao adicionar um pouco mais de 
soluto, este não se dissolve, mesmo após agitação.  

 Definir solução sobressaturada, a uma determinada 
temperatura, como aquela solução cuja concentração é superior 
à concentração de saturação, não havendo sólido precipitado.  

 Referir que, para a maior parte dos compostos, o processo de 
solubilização em água é um processo endotérmico, salientando 
que existem, no entanto, alguns compostos cuja solubilidade 
diminui com a temperatura.  

 Relacionar o conhecimento científico de soluções e solubilidade 
com aplicações do dia a dia. 

 Relacionar a qualidade de uma água com a variedade de 
substâncias dissolvidas e respectiva concentração. 

 Interpretar gráficos de variação de solubilidade em água de 
solutos sólidos e gasosos, em função da temperatura.  

 Identificar, em gráficos de variação de solubilidade em função 
da temperatura, se uma solução é não saturada, saturada ou 
sobressaturada.  

 Relacionar o aumento da temperatura da água de um rio, num 
determinado local de descarga de efluentes, com a diminuição 
da quantidade de oxigénio dissolvido na água e consequentes 
problemas ambientais.  

 
 

 Identificar quantidade de substância (n) como uma das sete 
grandezas fundamentais do Sistema Internacional (SI) e cuja 
unidade é a mole.  

 Associar massa molar, expressa em gramas por mole, à massa 
de uma mole de partículas (átomos, moléculas, iões, …) 
numericamente igual à massa atómica relativa ou à massa molar 
relativa.  
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Conteúdos Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.3. Fator de diluição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descrever a composição quantitativa de uma solução em 
termos de concentração, concentração mássica, percentagens 
em volume, em massa e em massa/volume, partes por milhão e 
partes por bilião.  

 Associar às diferentes maneiras de exprimir composição 
quantitativa de soluções as unidades correspondentes no 
Sistema Internacional (SI) e outras mais vulgarmente utilizadas.  

 Resolver exercícios sobre modos diferentes de exprimir 
composição quantitativa de soluções e de interconversão de 
unidades. 

 
 

 Distinguir solução concentrada de solução diluída em termos da 
quantidade de soluto por unidade de volume de solução.  

 Associar fator de diluição à razão entre o volume final da solução 
e o volume inicial da amostra, ou à razão entre a concentração 
inicial e a concentração final da solução.  

 Indicar algumas situações laboratoriais de utilização do fator de 
diluição para a preparação de soluções. 

 

 

 

 

 

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

 


