
Cursos Profissionais 
Matriz de Prova de Conclusão de Módulo 

Física e Química 
Módulo Q4 

Pág. 1/5 
 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, 
AGUALVA - SINTRA  

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Matriz de Prova de Conclusão de Módulo 
 

Disciplina: FÍSICA E QUÍMICA 

Módulo(*): Q4 – Equilíbrio Ácido-base + E.Q4 – Titulações Ácido-base 

(*) e extensão do módulo, se aplicável. 

 

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 
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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 

Módulo Q4 – Equilíbrio Ácido-base 
 
1. Ácidos e bases na natureza: a 
chuva e a chuva ácida. 
1.1. A água da chuva e a água da 
chuva ácida: composição química e 
pH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. A água destilada e a água pura. 
 
 
 

 
 
 
 
• Caracterizar a composição química média da água da chuva 

normal.   
• Distinguir água de chuva “normal” de água de chuva ácida quanto 

ao valor de pH, tendo  como referência pH=5,6 (limite mínimo do 

pH da água da chuva “normal”), à temperatura de 25 °C.   
• Relacionar o valor 5,6 do pH da água da precipitação natural com 

a presença de dióxido de  carbono na atmosfera.   
• Relacionar o valor inferior a 5,6 do pH da água da chuva ácida com 

a presença, na  atmosfera, de poluentes (SOx, NOx e outros).   
• Associar a maior parte das emissões de óxidos de enxofre e de 

azoto às emissões  provenientes de centrais termoelétricas e de 

indústrias que utilizam o gás natural, o fuel e o  carvão.   
• Utilizar o valor de pH de uma solução para a classificar como ácida, 

alcalina ou neutra.   
• Explicitar o significado de escala Sørensen quanto ás condições de 

definição e aos limites  da sua aplicação.   
 
• Explicitar o significado de água “quimicamente” pura e confrontá-

lo com o conceito de  substância (pura).   
• Explicitar o significado de água destilada e água bidestilada e 

confrontá-lo com o conceito de água “quimicamente“ pura.  
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Conteúdos Objetivos 

2. Ácidos e bases de acordo com a 
teoria protónica de Brönsted-Lowry. 
2.1. Perspetiva histórica dos 
conceitos ácido e base. 
 
2.2. Produtos do quotidiano e os 
ácidos e bases segundo a teoria 
protónica (Brönsted-Lowry). 
 
3. Ionização e dissociação. 
3.1. Reações de 
ionização/dissociação. 
 
 
 
 
4. Auto ionização da água. 
4.1. Constante de equilíbrio para a 
reação de ionização da água: produto 
iónico da água – Kw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.2. Relação entre as concentrações 
de ião hidrónio e de ião hidroxilo: o 
pH e o pHO. 
 
 
 
 
 
 
5. Equilíbrio de ácido-base. 
5.1. Constante de acidez, Ka , e 
constante de basicidade, Kb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Explicar, segundo uma perspetiva histórica, as limitações dos 

diferentes conceitos de ácido e base.  
 
• Interpretar os conceitos de ácido e de base segundo a teoria 

protónica de Brönsted-Lowry. 
 
 
 
• Explicitar os significados de ionização (de ácidos e de algumas 

bases) e de dissociação (de  um hidróxido e de um sal). 
• Diferenciar reação de ionização de “reação” de dissociação. 
• Interpretar a estrutura de sais em termos das ligações químicas 

neles existentes. 
 
 
• Caracterizar o fenómeno da autoionização da água em termos da 

sua extensão e das  espécies químicas envolvidas. 
• Estabelecer as relações existentes, qualitativas e quantitativas 

(Kw), entre a concentração do  ião hidrónio e a concentração do 
ião hidroxilo, resultantes da autoionização da água, para 

 diferentes temperaturas. 
• Explicitar o efeito da variação da temperatura na autoionização 

da água e,  consequentemente, no valor do pH com base na Lei 
de Le Châtelier. 

• Estabelecer, a partir do valor de Kw a uma determinada 

temperatura, a relação entre pH e pHO. 
 
• Reconhecer que uma solução é neutra, a qualquer temperatura, 

se a concentração do ião hidrónio for igual à concentração do ião 
hidroxilo. 

• Relacionar quantitativamente a concentração hidrogeniónica de 

uma solução e o seu valor  de pH através da expressão 

matemática pH = -log [H3O+]. 
• Discutir, para uma solução e qualquer que seja o valor do pH, a 

acidez e alcalinidade relativas.  
 
 
• Interpretar a reação entre um ácido e uma base em termos de 

troca protónica.   
• Interpretar, em termos de equilíbrio químico, a reação de 

ionização de um ácido (ou de uma  base).   
• Estabelecer a relação entre ácido e base conjugada ou entre base 

e ácido conjugado e, conjuntamente, explicitar o conceito de par 

conjugado de ácido-base.   
• Interpretar o significado de espécie química anfotérica e 

exemplificar.  
• Identificar a natureza especial da água como substância 
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Conteúdos Objetivos 

 
 
 
5.2. Força relativa de ácidos e de 
bases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Comportamento ácido, básico ou 
neutro de algumas soluções de sais. 
 6.1. Formação de sais por meio de 
reações ácido-base; reações de 
neutralização. 
 
 
 
 6.2. Comportamento ácido-base de 
aniões e de catiões em solução 
aquosa. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Indicadores de ácido-base e 
medição de pH. 
 7.1. Indicadores colorimétricos de 
ácido-base. 
 
 
 
 

anfotérica através da escrita da  equação de equilíbrio para a 

reação de autoionização da água.   
 
• Relacionar os valores das constantes de ionização (Ka) de ácidos 

distintos com a extensão  das respetivas ionizações.   
• Associar o conceito de ácido forte e de base forte à extensão das 

respetivas reações de ionização (ou dissociação) e ao valor muito 

elevado das respetivas constantes de acidez ou  de basicidade   
• Comparar a extensão da ionização de um ácido (Ka) com a 

extensão da ionização da  respetiva base conjugada (Kb).   
• Relacionar, para um dado par conjugado ácido-base, o valor das 

constantes Ka e Kb.   
• Reconhecer a importância dos ácidos e das bases: na saúde 

(úlceras gástricas, ácido úrico,  no ambiente (chuva ácida, 
efluentes industriais, correção de solos), no fabrico de produtos 
de higiene e limpeza doméstica e industrial, na manipulação e 

conservação de alimentos e na indústria farmacêutica.   
• Identificar alguns cuidados a ter no manuseamento e 

armazenamento de produtos do dia a dia que contêm ácidos e 

bases.   
• Resolver exercícios numéricos de determinação do pH de 

soluções aquosas de ácidos fortes e fracos e de bases fortes e 

fracas.   
 
 
• Reconhecer um sal como o produto da reação de um ácido com 

um hidróxido.   
• Associar a designação de neutralização à reação entre 

quantidades estequiométricas de  um ácido forte e de uma base 

forte, porque originam uma solução neutra   
 
• Referir que os aniões conjugados de ácidos fracos têm 

comportamento alcalino em solução aquosa.  
• Referir que a reação química entre ao anião e a água é uma reação 

ácido-base, mas que se pode designar por hidrólise.   
• Referir que os catiões de metais dos 1.º e 2.º grupos da T.P. são 

neutros.   
• Exemplificar o comportamento ácido de alguns catiões metálicos, 

como Al3+, Fe3+, ...   
• Resolver exercícios numéricos de determinação do pH de 

soluções aquosas de sais.   
 
 
• Associar indicador ácido-base a um par conjugado ácido-base, em 

que as formas ácida e básica são responsáveis por cores 
diferentes (indicador colorimétrico). 

• Interpretar a natureza reversível de um indicador de ácido-base 
com base na equação química do equilíbrio respetivo, e prever, a 
partir da lei de Le Châtelier, a alteração da cor do indicador por 
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Conteúdos Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2. Aparelho medidor de pH; sensor 
de pH. 
 
Extensão – E.Q4 - Titulações ácido-
base 
1. Titulações ácido-base. 
1.1. Caracterização das volumetrias 
de ácido-base.  
 
1.2. Carácter ácido, básico ou neutro 
da solução titulada no ponto de 
equivalência.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Indicadores ácido – base. 

adição de ácido forte ou base forte. 
• Reconhecer que cada indicador tem como característica uma zona 

de viragem que  corresponde ao intervalo de valores de pH em 

que se verifica a mudança da cor “ácida“  para a cor “alcalina” ou 
a situação inversa. 

• Associar a cor adquirida por um indicador ácido-base numa 
solução aquosa à característica ácida, neutra ou alcalina da 
solução. 

 
• Referir a utilização de medidores de pH ou de sensores de pH 

como instrumentos que medem, com rigor, o pH de uma solução. 
 
 
 
 
• Interpretar uma reação entre um ácido forte e uma base forte.  
 
 
• Associar o ponto de equivalência à situação em que a reação 

química entre as duas soluções é completa e o ponto final de uma 
volumetria à situação em que se deteta experimentalmente uma 
variação brusca de uma propriedade física ou química da mistura 

reacional.   
• Reconhecer a dificuldade da determinação operacional do ponto 

de equivalência de uma  volumetria, o que justifica o recurso à 

deteção do ponto final da volumetria.   
• Referir alguns processos de deteção do “ponto final”: o 

aparecimento ou o desaparecimento de uma turvação, a 
mudança de coloração na solução ou a mudança de cor de uma 
substância intencionalmente adicionada designada por indicador.  

 
• Relacionar o ponto de equivalência de uma neutralização com a 

seleção do indicador.   
• Associar indicador de ácido-base a um par conjugado ácido-base, 

em que as formas ácida e  básica são responsáveis por cores 

diferentes.   
• Reconhecer que cada indicador tem como característica uma zona 

de viragem que  corresponde ao intervalo de pH em que se 
verifica a mudança de “cor ácida” para “cor alcalina” ou a situação 

inversa.   
• Conhecer critérios de seleção de um indicador e aplicá-los em 

casos concretos para uma  volumetria.   
• Indicar alguns dos indicadores mais vulgarmente utilizados: a 

fenolftaleína, o azul de bromotimol e o alaranjado de metilo.   

 

 

 

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

 


