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 ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS  
CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

AVALIAÇÃO EM REGIME NÃO PRESENCIAL 
MATRIZ DA PROVA DE EXAME DE QUÍMICA - 12.º ano.                                 

Módulos – I, II e III  
Duração da Prova: 135 minutos 

 ______________________________________________________________   
                                                                                                                                                                                                                              
O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de avaliação interna da disciplina de Química, do 
Ensino Recorrente, sistema de módulos do regime não presencial. 
As informações sobre a prova apresentada neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor. 
 
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos para que fiquem devidamente informados sobre a prova 

que irão realizar. 

  

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (com enfoque para as Aprendizagens 

Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

Caracterização da prova 

 A prova tem duas versões. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta restrita). Os itens 

podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, gráficos, esquemas e figuras. 

A prova inclui: • uma tabela de constantes; • um formulário; • uma tabela periódica . 

A prova é cotada para 200 pontos.  

Conteúdos e Estrutura da Prova 

Módulo I - Metais e ligas metálicas………………………………………………………………70 Pontos 
  
Estruturas e propriedades dos metais  
 

• Associar os elementos metálicos a elementos com baixas energias de ionização e os não 

metálicos a elementos com elevada afinidade eletrónica, relacionando as propriedades dos 

elementos com a posição na Tabela Periódica, e interpretar a especificidade do bloco d.  

• Relacionar as propriedades dos metais (condutividade elétrica, brilho, maleabilidade e 

ductilidade) com a ligação metálica, interpretando esta ligação com base nos eletrões e 

orbitais de valência do metal.  

• Distinguir sólidos metálicos de sólidos não-metálicos (iónicos, covalentes e moleculares), a 

partir do tipo de ligação entre as suas unidades estruturais.  
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AL ciclo do cobre 

Degradação dos metais 
 

• Interpretar o processo de corrosão dos metais como uma reação de oxidação-redução e a função do 

meio como agente oxidante.  

• Analisar os processos de proteção metais, designadamente a proteção catódica, a galvanoplastia e a 

anodização, interpretando as respetivas aplicações e impacto no ciclo de vida das estruturas metálicas, e 

identificar alguns metais e ligas metálicas com elevada resistência à corrosão. 

• Prever a extensão relativa de uma reação de oxidação-redução com base na série eletroquímica de 

potenciais padrão de redução e interpretar o conceito de potencial padrão de redução.  

• Interpretar o acerto de equações relativas a reações de oxidação-redução em meio ácido 

 

Metais, Ambiente e Vida 

• Caracterizar um complexo em termos da sua estrutura de ião metálico central rodeado de aniões ou 

moléculas neutras, designadas por ligandos e reconhecer como característica dos ligandos a presença 

de pelo menos um par de electrões não partilhado.  

• Explicar o significado de grau de ionização de ácidos e bases e relacionar as constantes de acidez e de 

basicidade com o grau de ionização, e interpretar as propriedades básicas ou ácidas de uma solução de 

um sal com base na hidrólise de iões. 

 
AL efeito de um sistema tampão  
 
 

Módulo II – Combustíveis Energia e Ambiente……………………………………………………..70 Pontos 

A Termodinâmica dos Combustíveis 

• Distinguir as grandezas energia, calor, entalpia e variação de entalpia.  

• Associar a entalpia padrão de reação à variação de entalpia numa reação que ocorre nas condições 

padrão, identificando designações específicas (entalpia de formação e de combustão)  

• Aplicar a Lei de Hess para determinar a entalpia padrão de uma reação, explicando as estratégias de 

resolução.  

• Relacionar a entalpia de combustão com o poder energético de um combustível, interpretando-a com 

base na composição e estrutura das moléculas do combustível.  

 

         AL entalpia de combustão de diferentes álcoois 
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Módulo lll – Plásticos Vidros……………………………………………………………………………..60 Pontos 

Os plásticos e materiais poliméricos 

• Caracterizar um polímero como macromolécula formada por repetição de monómeros, distinguindo 

polímeros naturais de sintéticos.  

• Distinguir reações de polimerização de adição e de condensação com base na estrutura dos 

monómeros, interpretando exemplos de polímeros de adição e de condensação.  

• Caracterizar os polímeros segundo famílias (poliolefinas, poliacrílicos, poliuretanos, poliamidas, 

poliésteres) relacionando essas famílias com os grupos funcionais dos monómeros.  

• Caracterizar as reações de polimerização e executar laboratorialmente uma reação de polimerização, 

justificando os procedimentos e avaliando os resultados.  

 
Critérios gerais de classificação  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item.  

• A ausência de resposta ou uma resposta totalmente ilegível terá a cotação zero.  

• A prova avaliará a utilização do vocabulário científico adequado e a utilização de uma linguagem escrita 

rigorosa.  

• Terão cotação zero pontos as respostas que:  

1. numa escolha múltipla ou correspondência indiquem mais alternativas que as pedidas;  

2. não correspondam ao contexto da pergunta.  

• Nos itens de correspondência e verdadeiro e falso, a classificação será atribuída de acordo com o nível de 

desempenho.  

• Nos itens relativos a sequências, só será atribuída cotação se a sequência estiver integralmente correta.  

 

Material  

O examinado apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. Calculadora gráfica com modo de exame. 

Duração  

A prova tem a duração de 135 minutos. 

  

   


