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ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, 

AGUALVA - SINTRA  

CURSOS PROFISSIONAIS 

Matriz de Prova de Conclusão de Módulo 

Disciplina: FÍSICA E QUÍMICA 

Módulo: Q7 –  Compostos Orgânicos. Reacções Químicas. 

  

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 

 

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. 
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 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. 

 

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. 
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6. Conteúdos e objetivos. 

Conteúdos Objetivos 

Módulo Q7 - Compostos Orgânicos. Reacções 
Químicas. 

1. Compostos Orgânicos 
 

1.1. O mundo dos compostos orgânicos: importância 
dos compostos orgânicos na sociedade 
 

1.2. Hidrocarbonetos alifáticos (alcanos, alcenos, 
alcinos, cíclicos) e aromáticos: nomenclatura e 
isomeria 
 
1.3. Outros compostos orgânicos 
− Classes funcionais e grupos característicos 
− Nomenclatura e isomeria 
− Fórmulas empíricas, fórmulas moleculares, 
fórmulas de estrutura e fórmulas estereoquímicas 
- significado e sua determinação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Compostos orgânicos 
1.1. O mundo dos compostos orgânicos: importância dos 
compostos orgânicos na sociedade 
- Reconhecer a importância dos compostos de carbono nos 
domínios biológico, industrial, 
alimentar, do ambiente, da saúde, entre outros 
1.2. Hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos 
- Concluir que estes compostos apresentam algumas 
semelhanças, o que torna possível agrupá-los em famílias 
- Usar as regras de nomenclatura da IUPAC para compostos 
orgânicos, para atribuir nomes e escrever as fórmulas de 
estrutura de alguns hidrocarbonetos alifáticos e de alguns 
hidrocarbonetos aromáticos 
- Identificar um composto orgânico a partir da 
determinação da sua composição qualitativa 
(testes específicos) 
- Concluir que em termos quantitativos se determina 
inicialmente a fórmula empírica, e só o conhecimento da 
massa molar permite chegar à fórmula molecular 
- Resolver exercícios numéricos que, a partir de dados 
experimentais fornecidos, permitam escrever as fórmulas 
empíricas e moleculares de alguns compostos 
- Reconhecer que o conhecimento da fórmula molecular 
não é suficiente para identificar a substância, porque à 
mesma fórmula molecular podem corresponder várias 
fórmulas de estrutura e, portanto, compostos diferentes 
- Associar o conceito de isómero a compostos com 
diferentes identidades, com a mesma 
fórmula molecular, com diferente fórmula de estrutura ou 
estereoquímica e diferentes propriedades físicas e/ou 
químicas 
- Distinguir isomeria constitucional de estereoisomeria 
- Distinguir, na isomeria constitucional, os três tipos de 
isomeria: de cadeia, de posição e de grupo funcional 
- Interpretar a existência de isomeria de cadeia e de 
isomeria de posição nos diferentes hidrocarbonetos 
- Interpretar a existência de estereoisomeria cis-trans em 
alcenos 
1.3. Outros compostos orgânicos 
- Associar a cada classe funcional (aldeídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres e aminas) o seu grupo característico 
- Usar as regras de nomenclatura da IUPAC para atribuir 
nomes e escrever as fórmulas de estrutura de álcoois, 
aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas e 
derivados halogenados de hidrocarbonetos 
- Interpretar a isomeria de posição em diferentes tipos de 
compostos 
- Reconhecer a existência de isomeria de grupo funcional 
ente álcoois e éteres, entre aldeídos e cetonas e entre 
ácidos carboxílicos e ésteres. 
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Matriz aprovada em Grupo Pedagógico, em  15 /dezembro / 2016 

 

 
2. Reações dos compostos orgânicos 

 
 

2,1 Combustão (oxidação-redução) 
 
2.2 Adição a compostos insaturados: hidrogenação, 
halogenação e hidratação 
 
2.3 Esterificação 

2.4 Hidrólise  

 
2. Reações dos compostos orgânicos 
 
2.1. Combustão (oxidação-redução) 
- Interpretar a combustão de compostos orgânicos como 
uma reação de oxidação-redução responsável pela 
produção da maior parte da energia consumida pela 
humanidade 
 
2.2. Adição a compostos insaturados: hidrogenação, 
halogenação e hidratação 
- Interpretar uma reação de adição a compostos etilénicos 
ou acetilénicos como a introdução de novos átomos na 
molécula considerada, após ruptura da ligação múltipla 
- Identificar alguns exemplos de reações de adição como a 
hidrogenação, a halogenação e a hidratação 
 
2.3. Esterificação 
- Associar esterificação à reação entre um ácido carboxílico 
e um álcool, com formação de um éster e de água 
 
2.4. Hidrólise 
- Associar hidrólise de ésteres à reação entre um éster e 
água, com produção de um ácido e de um álcool 
- Associar saponificação à hidrólise de ésteres de ácidos 
gordos, (catalisada por hidróxidos) e produzindo sabões. 
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