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ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, 
AGUALVA - SINTRA  

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Matriz de Prova de Conclusão de Módulo 

 
 

Disciplina: FÍSICA E QUÍMICA 

Módulo: Q3 – Reacções Químicas. Equilíbrio Químico Homogéneo. 

 

 

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 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 

Módulo Q3 - Reacções Químicas. Equilíbrio 
Químico Homogéneo. 

 

1. Reações Químicas 

1.1. Aspectos qualitativos de uma reação 
química 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Identificar a ocorrência de uma reacção química pela formação de 
substância(s) que não existia(m) antes (produtos da reação).  

 - Explicitar que o(s) produto(s) da reação pode(m) ser detectado(s) 
por ter(em) característica(s) macroscópicas diferentes das iniciais 
(reagentes) ou por poder(em) provocar comportamento diferente 
em outras que para o efeito servem como indicadores. 

 - Interpretar a ocorrência de uma reação química, a nível 
microscópico, por rearranjo de átomos ou de grupos de átomos das 
unidades estruturais das substâncias iniciais. 

 - Representar, simbolicamente, reações químicas através de 
equações químicas. 

 - Realizar a leitura da equação química em termos de mole, massas 
e volumes (gases). 

 - Associar a fórmula química de uma substância à natureza dos 
elementos químicos que a compõem (significado qualitativo) e à 
relação em que os átomos de cada elemento químico (ou ião) se 
associam entre si para formar a unidade estrutural 

 - Aplicar a nomenclatura IUPAC a compostos inorgânicos (óxidos, 
hidróxidos, ácidos e sais). 

 - Interpretar os efeitos que a concentração dos reagentes, a pressão 
dos reagentes, a área da superfície de contacto dos reagentes, a luz 
(reacções fotoquímicas), a temperatura (colisões eficazes) e os 
catalisadores e inibidores têm na rapidez da reacção. 
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Conteúdos Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.Aspectos qualitativos de uma reação 
química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Aspectos energéticos de uma reação 
química 

2.1. Energia envolvida numa reação química  

 

 

 

 - Explicitar o interesse de catalisadores e inibidores a nível biológico 
(enzimas), a nível industrial (como os catalisadores sólidos nas 
reacções entre gases, o azoto nos sacos das batatas fritas para 
retardar a oxidação dos óleos utilizados) e a nível ambiental. 

 - Interpretar reacção química como conceito central para explicar a 
diversidade das modificações que ocorrem permanentemente no 
mundo e prever o que, em determinadas condições, poderá vir a 
ocorrer. 

 - Identificar reacções químicas que ajudam à manutenção dos 
organismos vivos, que prejudicam os organismos vivos e que 
afectam o ambiente.  
 
 

 - Interpretar a conservação da massa numa reacional (Lei de 
Lavoisier) e o seu significado em termos macroscópicos (a massa do 
sistema antes e após a reacção mantém-se constante). 

 - Reconhecer que uma equação química traduz a conservação do 
número de átomos. 

 - Aplicar a lei da conservação da massa para o acerto de uma 
equação química. 

 - Estabelecer, numa reação química, relações entre as várias 
quantidades de reagentes e produtos de reacção (Lei de Proust), em 
termos de massa, quantidade de substância e volume (no caso de 
gases). 

 - Explicitar que, numa reação química, raramente as quantidades 
relativas de reagentes obedecem às proporções estequiométricas, 
havendo, por isso, um reagente limitante e outro(s) em excesso. 

 - Caraterizar o reagente limitante em excesso como aquele cuja 
quantidade presente na mistura reaccional é superior à prevista 
pela proporção estequiométrica. 

 - Reconhecer que, embora haja reações químicas completas, há 
outras que o não são. 

 - Explicitar que, numa reação química, a quantidade obtida para o(s) 
produto(s) nem sempre é igual à teoricamente esperada, o que 
conduz a um rendimento da reação inferior a 100%. 

 - Identificar o rendimento de uma reação como o quociente entre a 
massa, o volume (gases) ou a quantidade de substância 
efetivamente obtida de um dado produto, e a massa, volume ou 
quantidade de substância que seria obtida desse produto, se a 
reação fosse completa. 

 - Interpretar o facto de o rendimento máximo de uma reação ser 1 
(ou 100%) e o rendimento de uma reação incompleta ser inferior a 
1 (ou 100%). 

 - Referir que, em laboratório, se trabalha a maioria das vezes com 
materiais que não são substâncias, pelo que é necessário a 
determinação do grau de pureza do material em análise. 

 - Interpretar o grau de pureza de um material como o quociente 
entre a massa da substância (pura) e a massa da amostra onde 
aquela massa está contida. 

 - Reconhecer que o grau de pureza de um “reagente” pode variar, 
dependendo a sua escolha das exigências do fim a que se destina. 
 
 

 - Reconhecer que uma reação química envolve variações de 
energia. 

 - Interpretar a energia da reação como o saldo energético entre a 
energia envolvida na ruptura e na formação de ligações químicas e 
exprimir o seu valor, a pressão constante em termos de variação de 
entalpia (ΔH em Jmol -1 de reação). 

 - Verificar que a variação de energia envolvida numa mudança de 
estado é inferior à energia envolvida numa reação química. 
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Conteúdos Objetivos 

2.2 Reações endotérmicas e exotérmicas  

 

 

3. Reacções incompletas e equilíbrio 
químico 

3.1. Reversibilidade das reacções químicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Aspectos quantitativos do equilíbrio 
químico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Distinguir reacção endotérmicas de reacção exotérmica (quando 
há transferência de energia térmica). 

 Identificar reacções que são utilizadas para produzir energia 
térmica útil. 
 
 

 - Interpretar a ocorrência de reações químicas em termos 
moleculares como a ocorrência simultânea das reacções directa e 
inversa, em sistema fechado. 

 - Interpretar uma reacção reversível como uma reação em que os 
reagentes formam os produtos da reação, diminuem a sua 
concentração não se esgotando e em que, simultaneamente, os 
produtos da reacção reagem entre si para originar os reagentes da 
primeira. 

 - Reconhecer que existem reações reversíveis em situação de não 
equilíbrio. 

 - Representar uma reação reversível pela notação de duas setas 
com sentidos opostos a separar as representações simbólicas dos 
intervenientes na reacção. 

 - Identificar reação directa como a reação em que, na equação 
química, os reagentes se representa, à esquerda  

 Das setas e os produtos à direita das mesmas e reacção inversa 
aquela em que, na equação química, os reagentes se representam 
à direita das setas e os produtos à esquerda das mesmas 
(convenção). 

 - Associar estado de equilíbrio a todo o estado de um sistema em 
que, macroscopicamente, não se registam variações de 
propriedades físico-químicas. 

 - Associar estado de equilíbrio dinâmico ao estado de equilíbrio de 
um sistema, em que a rapidez de variação de uma dada propriedade 
num sentido é igual à rapidez de variação da mesma propriedade 
no sentido inverso. 

 - Identificar equilíbrio químico como um estado de equilíbrio 
dinâmico. 

 - Caracterizar estado de equilíbrio químico como uma situação 
dinâmica em que há conservação da concentração de cada um dos 
componentes da mistura reacional, no tempo. 

 Interpretar gráficos que traduzem a variação da concentração em 
função do tempo, para cada um dos componentes de uma mistura 
reacional. 

 - Associar equilíbrio químico homogéneo ao estado de equilíbrio 
que se verifica numa mistura reacional com uma só fase. 

 - Identificar a reação de síntese do amoníaco como um exemplo de 
um equilíbrio homogéneo quando em sistema fechado. 
 
 

 - Escrever as expressões matemáticas que traduzem a constante de 
equilíbrio em termos de concentração (Kc), de acordo com a Lei de 
Guldberg e Waage 

 - Verificar, a partir de tabelas, que a Kc depende da temperatura, 
havendo, portanto, para diferentes temperaturas, valores 
diferentes de Kc para o mesmo sistema reaccional. 

 - Traduzir quociente de reacção, Q, através de expressões idênticas 
às de Kc em que as concentrações dos componentes da mistura 
reaccional são avaliadas em situações de não equilíbrio. 

 - Comparar valores de Q com valores conhecidos de Kc para prever 
o sentido da progressão da reação relativamente a um estado de 
equilíbrio. 

 - Relacionar a extensão de uma reação com os valores de Kc dessa 
reacção. 

 - Relacionar o valor de Kc com 
´;

CK  , sendo
´;

CK ´a constante de 

equilíbrio da reação inversa. 
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Conteúdos Objetivos 

  - Utilizar os valores de Kc da reacção no sentido directo e 
´;

CK da 

reacção no sentido inverso para discutir a extensão relativa 
daquelas reações. 

 - Referir os factores que podem alterar o estado de equilíbrio de 
uma mistura reacional (temperatura, concentração e pressão) e 
que influenciam o sentido global de progressão para um novo 
estado de equilíbrio. 

 - Prever a evolução do sistema reaccional, através de valores de Kc, 
quando se aumenta ou diminui a temperatura da mistura reaccional 
para reacções exoenergéticas e endoenergéticas. 

 - Identificar o Principio de Le Chatelier, como a Lei que prevê o 
sentido da progressão de uma reacção por variação da 
temperatura, da concentração ou da pressão da mistura reaccional, 
em equilíbrios homogéneos. 

 Associar à variação de temperatura uma variação do valor de Kc. 

 - Explicitar que, para um sistema homogéneo gasoso em equilíbrio, 
a temperatura constante, a evolução deste sistema por efeito de 
variação de pressão, está relacionada com o número de moléculas 
de reagente e de produtos e que no caso de igualdade 
estequiométrica de reagentes e produtos a pressão não afecta o 
equilíbrio. 

 - Reconhecer que o papel desempenhado pelo catalisador é o de 
aumentar a rapidez das reacções directa e inversa, de forma a 
atingir-se mais rapidamente o estado de equilíbrio, (aumento da 
eficiência), não havendo, no entanto, influência na quantidade de 
produto. 
 

 
 

 

 

 

 

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

 


