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ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, 

AGUALVA - SINTRA  

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Matriz de Prova de Conclusão de Módulo 

Disciplina: FÍSICA E QUÍMICA 

Módulo: Q5 + EQ5 – EQUILIBRIO DE OXIDAÇÃO – REDUÇÃO; ELETROQUÍMICA  

 

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. 

Matriz válida 
para os cursos: 

Técnico Auxiliar de Saúde (cursos iniciados em 2015/2016) 

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 
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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. 

 

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. 
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Conteúdos Objetivos 

 Módulo Q5 – Equilíbrio de Oxidação-Redução 

1. Reacções de oxidação-redução  

1.1. Perspectiva histórica dos conceitos de oxidação 

e redução  

1.2. Estados de oxidação e Tabela Periódica  

1.3. Regras para a determinação dos números de 

oxidação  

1.4. Espécie oxidada ou redutor e espécie reduzida 

ou oxidante 

1.5. Semi-reacção de oxidação e semi-reacção de 

redução  

1.6. Escrita e acerto de equações de oxidação-

redução  

1.7. Pares conjugados de oxidação-redução  

1.8. Reações de dismutação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Reações de oxidação-redução 
1.1. Perspectiva histórica dos conceitos de oxidação-redução 
- Situar, cronologicamente, a evolução conceptual dos termos 
oxidação e redução 
1.2. Estados de oxidação e Tabela periódica 
- Interpretar uma reação de oxidação-redução simples 
(metal+catião metálico), em termos de transferência de eletrões. 
- Reconhecer que a oxidação envolve a cedência de eletrões e que 
a redução envolve o ganho de eletrões. 
- Atribuir estados de oxidação aos elementos, em substâncias 
simples e compostas, a partir do “número de oxidação” 
- Associar o “número de oxidação” de um elemento constituinte 
de um ião monoatómico ao valor da carga elétrica do mesmo 
- Associar “número de oxidação” de um elemento, num dado 
estado, à carga que um átomo desse elemento adquiria se os 
eletrões, em cada ligação covalente, fossem atribuídos, aos 
átomos mais electronegativos 
- Associar o número de oxidação zero aos elementos quando 
constituintes de substâncias elementares e um número diferente 
de zero quando constituinte de substâncias compostas 
- Identificar os números de oxidação dos elementos hidrogénio, 
oxigénio e metais dos grupos 1 e 2 da Tabela Periódica 
1.3 Regras para a determinação dos números de oxidação 
- Aplicar regras na determinação de números de oxidação, 
nomeadamente o princípio da eletroneutralidade. 
- Enumerar alguns elementos que podem apresentar diferentes 
estados de oxidação. 
1.4. Espécie oxidada ou redutor e espécie reduzida ou oxidante 
- Identificar, numa reação de oxidação – redução, a espécie 
oxidada e a espécie reduzida 
- Associar espécie reduzida ou oxidante como aquela que diminui 
o seu número de oxidação e espécie oxidada ou redutor como a 
que aumenta o seu número de oxidação numa reação de 
oxidação-redução 
1.5. Semi-reação de oxidação e semi-equação de redução 
- Identificar, numa equação de oxidação – redução, a semi-
equação de oxidação e a semi-equação de redução 
1.6. Escrita e acerto de equações de oxidação-redução 
- Reconhecer que, no acerto de equações de oxidação-redução, o 
número total de eletrões cedidos na oxidação tem de ser igual ao 
número total de eletrões aceites na redução 
- Acertar equações de oxidação-redução, em meio ácido e em 
meio alcalino. 
1.7. Pares conjugados de oxidação-redução 
- Identificar numa reação de oxidação-redução os pares 
conjugados oxidação-redução 
1.8. Reacção de dismutação 
- Associar dismutação a uma reação de oxidação– redução em que 
o mesmo elemento é simultaneamente o oxidante e o redutor 
- Reconhecer que algumas espécies químicas podem comportar-se 
como espécie oxidada ou como espécie reduzida consoante a 
outra espécie com quem reagem. 
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Conteúdos Objetivos 

2.  A competição pela transferência de eletrões  

2.1. Forças relativas de oxidantes e de redutores: 
poder oxidante e poder redutor  

2.2. Série eletroquímica  

2.3. Constante de equilíbrio de reações de 
oxidação-redução: extensão da reação  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. As reacções de oxidação-redução na natureza, 

no quotidiano e na indústria  

3.1. O metabolismo, a fotossíntese e a respiração 

como processos biológicos naturais de oxidação-

redução .  

3.2. A importância das reacções de oxidação – 

redução em situações do quotidiano: a corrosão, a 

foto–oxidação, os tratamentos físico-químicos de 

águas e os agentes branqueadores em diversas 

indústrias 

 3.3. Extracção de metais a partir dos respectivos 

minérios  

 Extensão EQ5 – Eletroquímica 

2. A competição pela transferência de eletrões 
2.1. Forças relativas de oxidantes e de redutores: poder oxidante e 
poder redutor 
- Associar a reatividade de espécies químicas ao poder 
redutor/oxidante como a capacidade observada de se 
oxidar/reduzir 
- Reconhecer que os metais apresentam reatividades diferentes 
quando reagem com a maior parte das soluções de ácidos diluídos 
2.2. Série eletroquímica 
- Estabelecer uma série de oxidação-redução qualitativa ou série 
eletroquímica a partir da comparação da reatividade de metais 
com catiões de outros metais 
- Estabelecer séries electroquímicas a partir da comparação da 
reatividade dos halogéneos com soluções de halogenetos 
- Reconhecer que quanto mais forte é um oxidante mais fraco é o 
redutor conjugado, ou quanto mais fraco é um oxidante, mais 
fraco é o redutor conjugado 
- Prever, para dois pares óxido-redutores conjugados e a partir da 
série eletroquímica, o oxidante mais forte e o sentido espontâneo 
da reacção de oxidação-redução 
2.3. Constante de equilíbrio de reações de oxidação-redução: 
extensão da reação 
- Escrever a expressão matemática que traduz a constante de 
equilíbrio Ke, em reações de oxidação-redução 
- Relacionar a extensão de uma reação de oxidação-redução com 
os valores de Ke dessa reacção de modo que a valores muito 
elevados correspondam reacções muito extensas no sentido 
considerado 
 
 
 
3. As reações de oxidação-redução na natureza, no quotidiano e 
na indústria 
3.1. O metabolismo, a fotossíntese e a respiração como processos 
biológicos naturais de oxidação-redução 
- Interpretar o metabolismo, a fotossíntese e a respiração como 
processos biológicos naturais de oxidação-redução 
3.2. A importância das reacções de oxidação-redução 
- Salientar a importância da oxidação-redução na saúde como a 
acção do oxigénio e de outros agentes oxidantes nos processos 
vitais  
- Salientar a importância da oxidação-redução no ambiente como a 
formação de CO2 nas combustões e a oxidação da maioria dos 
metais 
- Identificar a corrosão como um processo natural de oxidação de 
um metal 
3.3. Extração de metais a partir dos respectivos minérios 
- Evidenciar a importância da oxidação-redução em alguns 
processos industriais como a obtenção de metais como o ferro, 
zinco, cobre, ou outros, a partir dos respetivos minérios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Células eletroquímicas 
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Conteúdos Objetivos 

1. Células eletroquímicas 

1.1. Perspetiva histórica 

1.2. Constituição de um elemento de pilha 

1.3. Reacções de eléctrodo e representação 

esquemática do elemento de pilha 

1.4. Eléctrodo padrão de hidrogénio 

1.5. Potencial padrão de elétrodo 

1.6. Força electromotriz de um elemento de pilha 

1.7. Tabela de potenciais padrão de elétrodo 

 

 

1.1. Perspectiva histórica 
- Situar, cronologicamente, a construção das primeiras “pilhas”: de 
Volta, de Galvani e de Daniell 
- Associar a Eletroquímica ao ramo da Química que investiga 
reacções espontâneas de oxidação-redução com a finalidade de 
produzir uma corrente elétrica e o uso de corrente elétrica para 
provocar reacções não espontâneas de oxidação-redução 
1.2 Constituição de um elemento de pilha 
- Identificar os principais componentes de uma célula 
eletroquímica: elétrodos, soluções de eletrólitos, e ponte salina 
1.3. Reacções de eléctrodo e representação esquemática do 
elemento de pilha 
- Reconhecer que numa célula eletroquímica ocorre uma reacção 
de oxidação-redução, mas com os reagentes separados 
- Identificar o cátodo como o elétrodo onde ocorre a semi-reacção 
de redução e o ânodo como o elétrodo onde ocorre a semi-
reacção de oxidação 
- Descrever o sentido do fluxo de electrões no circuito que liga os 
dois elétrodos e o sentido do fluxo dos iões nos eletrólitos e na 
ponte salina 
- Interpretar que numa célula eletroquímica se produz uma 
corrente elétrica, ou seja, que há produção de energia elétrica à 
custa de reacções de oxidação-redução 
- Associar o sentido da corrente elétrica ao sentido contrário ao 
dos eletrões no circuito que liga os dois elétrodos 
- Identificar os componentes de uma célula eletroquímica a partir 
da sua representação esquemática 
1.4. Eléctrodo padrão de hidrogénio 
- Identificar o elétrodo de hidrogénio como o padrão de 
comparação de potenciais padrão 
- Associar o valor zero Volt ao potencial do elétrodo padrão de 
hidrogénio (atribuído por convenção) 
1.5. Potencial padrão de elétrodo 
- Relacionar o potencial padrão de elétrodo (Eo) com a d.d.p. 
medida em relação ao elétrodo padrão de hidrogénio, quando as 
soluções dos eletrólitos apresentam concentração 1mol dm-3 e os 
gases uma pressão de 1x105 Pa. 
Interpretar o sinal (positivo ou negativo) para os potenciais padrão 
de elétrodo em termos de “poder” oxidante/redutor relativo ao do 
elétrodo padrão de hidrogénio 
- Associar os conceitos de semi-pilha e de potencial padrão de 
elétrodo 
1.6. Força eletromotriz de um elemento de pilha 
- Associar força eletromotriz de uma pilha (f.e.m.) à diferença de 
potencial (d.d.p.) entre os seus elétrodos em circuito aberto 
(quando não passa corrente) 
1.7. Tabela de potenciais padrão de elétrodo 
- Interpretar a ordenação da série eletroquímica em termos de 
potenciais padrão de elétrodo 
- Inferir, para uma determinada reacção de oxidação-redução, o 
sentido em que é maior a extensão, por comparação com os 
potenciais padrão de elétrodo 
- Seleccionar, a partir da tabela de potenciais padrão de elétrodo, 
os componentes adequados para a construção de uma 
determinada célula electroquímica. 
 

 

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


