CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
ENSINO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS
Avaliação em regime Não Presencial
Matriz de Prova de Física e Química A- Módulo 6
DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos
Módulo e Domínios
Módulo 6
Reações
em
sistemas aquosos
Reações ácido-base

AE: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes
O aluno deve ser capaz de:
Interpretar reações ácido-base de acordo com Brönsted e Lowry, explicando o que é um par
conjugado ácido-base.
Relacionar as concentrações de equilíbrio das espécies químicas envolvidas na ionização de ácidos
monopróticos fracos (ou de bases) com o pH e a constante de acidez (ou basicidade), tendo em
consideração a estequiometria da reação.
Planear e realizar uma titulação ácido-base, interpretando o significado de neutralização e de ponto
de equivalência.
Avaliar o carácter ácido, básico ou neutro de soluções aquosas de sais com base nos valores das
constantes de acidez ou de basicidade dos iões do sal em solução.

Módulo 6
Reações
em
sistemas aquosos
Reações de oxidaçãoredução

TIPO DE PROVA: Escrita
Estrutura e cotação
Cotação da prova: 200 pontos
A prova permite avaliar, no
âmbito

dos

subdomínios

domínios
organizadores,

a

passível

de

aprendizagem

avaliação numa prova escrita de
duração

limitada,

Interpretar a acidez da chuva normal e a formação de chuvas ácidas, explicando algumas das suas
consequências ambientais.

por

Pesquisar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, formas de minimizar a chuva ácida, a nível
pessoal, social e industrial, e comunicar as conclusões.

nomeadamente:

Interpretar reações de oxidação-redução, escrevendo as equações das semirreações, identificando
as espécies químicas oxidada (redutor) e reduzida (oxidante), utilizando o conceito de número de
oxidação.
Organizar uma série eletroquímica a partir da realização laboratorial de reações entre metais e
soluções aquosas de sais contendo catiões de outros metais, avaliando os procedimentos e
comunicando os resultados.

e

um

enquadrada

conjunto

de

conhecimentos e capacidades,



Interpretação

e

compreensão de leis e
modelos científicos;
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Módulo e Domínios

Módulo 6
Reações
em
sistemas aquosos
Soluções e equilíbrio
de solubilidade

AE: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes
O aluno deve ser capaz de:
Comparar o poder redutor de alguns metais e prever se uma reação de oxidação-redução ocorre
usando uma série eletroquímica adequada, interpretando a corrosão dos metais como um processo
de oxidação-redução.



Relacionar os fenómenos de oxidação-redução com a necessidade de proteção de estruturas
metálicas, fixas ou móveis (pontes, navios, caminhos de ferro, etc.).



Interpretação de dados;



Interpretação de fontes

Relacionar as características das águas (naturais ou tratadas), enquanto soluções aquosas, com a
dissolução de sais e do dióxido de carbono da atmosfera numa perspetiva transversal da importância
da água no planeta e no desenvolvimento da sociedade humana.
Interpretar equilíbrios de solubilidade, relacionando a solubilidade com a constante de produto de
solubilidade.
Avaliar se há formação de um precipitado, com base nas concentrações de iões presentes em solução
e nos valores de produtos de solubilidade, classificando as soluções de um dado soluto em não
saturadas, saturadas e sobressaturadas.
Investigar, experimentalmente, o efeito da temperatura na solubilidade de um soluto sólido em
água, formulando hipóteses, controlando variáveis e avaliando os resultados.

Estrutura e cotação
Elaboração

e

interpretação

de

representações gráficas;

de informação diversas;


Realização de cálculos e
conversões de unidades;



Produção de textos.

Os itens são do tipo:

Itens de Verdadeiro-Falso

Interpretar, com base no Princípio de Le Châtelier, o efeito do ião-comum na solubilidade de sais
em água.

e/ou

Pesquisar sobre a dureza total da água e processos para a minimizar e sobre a utilização de reações
de precipitação na remoção de poluentes da água, e comunicar as conclusões.

Itens de escolha múltipla (podendo
envolver gráficos)

e/ou

itens de resposta curta/aberta
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Módulo e Domínios

AE: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes
O aluno deve ser capaz de:

Estrutura e cotação
itens de resposta aberta extensa

e/ou

Itens com cálculos e/ou
justificações.

Os
dados
imprescindíveis
à
resolução
de
alguns
itens
específicos são indicados no final
do seu enunciado, nos gráficos, nas
figuras ou nas tabelas que lhes
estão anexas ou, ainda, na Tabela
de Constantes e no Formulário.

Aprendizagens Essenciais - Áreas de competências: A. Linguagens e textos; B. Informação e comunicação; C. Raciocínio e resolução de problemas; D.
Pensamento crítico e pensamento criativo; E. Relacionamento interpessoal; F. Desenvolvimento pessoal e autonomia; G. Bem-estar, saúde e ambiente; H.
Sensibilidade estética e artística; I. Saber científico, técnico e tecnológico; J. Consciência e domínio do corpo. (Ministério da Educação (2017). O perfil dos
alunos à saída da escolaridade obrigatória. Disponível em https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
Aprendizagens Essenciais (Disponível em http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-secundario )
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