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ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, 
AGUALVA - SINTRA  

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Matriz de Prova de Conclusão de Módulo 
 

 

Disciplina: FÍSICA E QUÍMICA 

Módulo: Q6 – “Estado Físico das Substâncias e Interacções Moleculares. Estado Gasoso.”  

 

Matriz válida 
para os cursos: 

Técnico Auxiliar de Saúde 
 

 

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). 

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. 
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6. Conteúdos e objetivos. 

 

Conteúdos Objetivos 

 
Módulo Q6 – Interações moleculares e 
estado gasoso 

 
 
1. Interacções Moleculares 

 
1.1. O que são e como se caraterizam 

 

1.2. Tipos de interações "moleculares" 

 
 

1.3 Interações moleculares e estados físicos 

da matéria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
1. Interacções Moleculares 
 
1.1. O que são e como se caracterizam 
 -  Distinguir entre interacções “intermoleculares” e 
“intramoleculares” 
-  Associar interação molecular às interacções atractivas/repulsivas de 
van der Waals de natureza eletrostática, que se estabelece entre 
moléculas vizinhas em sólidos líquidos e gases 
- Caraterizar os três tipos de interações de van der Waals: interações 
de London (de dispersão), atrações dipolo permanente - dipolo 
permanente e dipolo permanente – dipolo induzido 
 - Distinguir a intensidade das interações intramolecularese das  
interações intermoleculares 
 
1.2. Tipos de interações intermoleculares 
-  Interpretar as interacções entre um ião e uma molécula polar e que 
são do tipo ião-dipolo 
- Referir a hidratação como um exemplo de uma interacção do tipo 
ião-dipolo 
- Interpretar as interacções entre moléculas polares e que são do tipo 
dipolo-dipolo 
- Interpretar a ligação de hidrogénio (ou ponte de hidrogénio) como 
um caso especial de interacção dipolo-dipolo que se estabelece entre 
uma molécula que possui um átomo de hidrogénio ligado a um átomo 
fortemente electronegativo, como O, N, F, pertencente a uma outra 
molécula 
- Interpretar as atracções ião-dipolo, dipolo permanente-dipolo 
induzido 
- Interpretar as interacções entre moléculas apolares, designadas por 
forças de dispersão de London, ou forças dipolo instantâneo-dipolo 
induzido 
- Seriar as intensidades das diferentes interacções intermoleculares e 
das interacções ião-ião, 
comparando-as com a intensidade da ligação covalente, em casos 
concretos 
- Referir que a intensidade das forças de London depende do número 
de electrões existentes na molécula, do tamanho da molécula e da 
respectiva forma 
 
1.3. As acções intermoleculares e os estados físicos da matéria 
- Associar à intensidade das acções intermoleculares a existência de 
materiais no estado sólido, líquido e gasoso 
- Interpretar a variação de algumas propriedades físicas dos alcanos, 
como o estado e os pontos de ebulição e de fusão, como função do 
tamanho e da forma das moléculas que os constituem e da 
intensidade das acções intermoleculares que ocorrem 
- Interpretar o estado físico das substâncias flúor, cloro, bromo e iodo, 
em termos da intensidade das forças de London. 
- Relacionar algumas propriedades físicas das substâncias como ponto 
de fusão, ponto de ebulição, solubilidade em água ou noutros 
solventes, como resultado da intensidade das acções 
intermoleculares. 
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Conteúdos Objetivos 

 
2. Estado Gasoso 

 
2.1. Variáveis de estado: pressão, 

temperatura, volume e quantidade de 

substância 

 

2.2. A equação de estado dos gases ideais 

 
 

2.3. Gases ideais versus gases reais 

 

2.4. Misturas de gases ideais: Lei de Dalton ou 

lei das pressões parciais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Estado Gasoso 
2.1. Variáveis de estado: pressão, temperatura, volume e 
quantidade de substância 
- Concluir que, para interpretar o comportamento dos gases, é 
necessário saber como se relacionam as quatro variáveis pressão (P), 
volume (V), temperatura (T) e quantidade de substância (n) 
- Identificar a unidade de pressão do SI, o pascal (Pa) e outras 
unidades de uso corrente como o torr (Torr), a atmosfera (atm) e o 
bar (bar) 
- Identificar a unidade SI de temperatura, o Kelvin (K) e outras 
unidades correntes como grau Celsius e o grau Fahrenheit 
 
2.2. A equação de estado dos gases ideais 
- Explicitar o significado da lei dos gases ideais (equação de estado dos 
gases ideais) PV =nRT 
- Reconhecer que, nas condições padrão de pressão e temperatura, o 
volume molar determinado pela equação dos gases ideais é de 24,5 
dm3 mol-1 e nas condições normais é de 22,4 dm3 mol-1 
- Reconhecer o interesse histórico dos contributos do trabalho 
experimental de Robert Boyle e de Mariotte, de Jacques A. C. Charles 
e de Joseph Louis Gay-Lussac para a interpretação do comportamento 
dos gases 
 
2.3. Gases ideais versus gases reais 
- Associar o conceito de gás ideal ao gás que obedece estritamente à 
relação PV=nRT e de gás real ao gás que, não obedecendo 
estritamente àquela relação, se aproxima de um gás ideal à medida 
que a pressão baixa ou a temperatura aumenta 
- Reconhecer o interesse da equação de estado dos gases ideais para 
a determinação da massa molar de um gás, um contributo para a sua 
identificação 
- Discutir que, apesar das grandes diferenças nas propriedades 
químicas, os gases obedecem de uma maneira geral ao mesmo 
conjunto de propriedades físicas determinadas pela relação PV = nRT 
- Reconhecer que nos estados condensados da matéria (líquido e 
sólido) é impossível desprezar, como se faz nos gases, o tamanho 
relativo das unidades estruturais e a interacção entre estas partículas, 
com vista à determinação das suas propriedades 
- Reconhecer que numa mistura gasosa cada um dos constituintes 
exerce uma pressão designada por pressão parcial, correspondente à 
pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho no contentor - lei de 
Dalton 
- Referir que a pressão total P de uma mistura gasosa é igual à soma 
das pressões parciais de cada componente. 

 
 

 

 

 

 

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

 


