MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

FÍSICO-QUÍMICA - 8.º Ano
Duração da Prova:
60 minutos
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS

CONTEÚDOS

09 de maio de 2018
ESTRUTURA

COTAÇÕES

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO

Compreender fenómenos ondulatórios
num meio material como a propagação de
vibrações mecânicas nesse meio,
conhecer grandezas físicas características
de ondas e reconhecer o som como onda.
Conhecer e compreender a produção e a
propagação do som.
Conhecer os atributos do som,
relacionando-os com as grandezas físicas
que caracterizam as ondas, e utilizar
detetores de som.
Compreender como o som é detetado pelo
ser humano.
Compreender alguns fenómenos acústicos
e suas aplicações e fundamentar medidas
contra a poluição sonora.
Compreender fenómenos do dia em dia
em que intervém a luz (visível e não
visível) e reconhecer que a luz é uma onda
eletromagnética, caracterizando-a.
Todas as respostas dadas pelo aluno
deverão estar legíveis e devidamente
referenciadas, de forma que permitam a
sua identificação inequívoca. Caso
contrário, será atribuída a cotação de zero
(0) pontos à(s) resposta(s) em causa.

Compreender alguns fenómenos óticos e
algumas das suas aplicações e recorrer a
modelos da ótica geométrica para os
representar.
- Indicar que a matéria é constituída por
corpúsculos submicroscópicos (átomos,
moléculas e iões) com base na análise de
imagens fornecidas, obtidas
experimentalmente.
- Indicar que os átomos, moléculas ou iões
estão em incessante movimento existindo
espaço vazio entre eles.
- Interpretar a diferença entre sólidos,
líquidos e gases com base na liberdade de
movimentos e proximidade entre os
corpúsculos que os constituem.
- Associar a pressão de um gás à
intensidade da força que os corpúsculos
exercem, por unidade de área, na
superfície do recipiente onde estão
contidos.
- Relacionar, para a mesma quantidade de
gás, variações de temperatura, de pressão
ou de volume mantendo, em cada caso,
constante o valor de uma destas
grandezas.
- Descrever a constituição dos átomos com
base em partículas mais pequenas
(protões, neutrões e eletrões) e concluir
que são eletricamente neutros.
- Indicar que existem diferentes tipos de
átomos e que átomos do mesmo tipo são
de um mesmo elemento químico, que se
representa por um símbolo químico
universal.
- Associar nomes de elementos a símbolos
químicos para alguns elementos (H, C, O,
N, Na, K, Ca, Mg, Aℓ, Cℓ, S).
- Definir molécula como um grupo de
átomos ligados entre si.
- Descrever a composição qualitativa e
quantitativa de moléculas a partir de uma
fórmula química e associar essa fórmula à
representação da substância e da
respetiva unidade estrutural.
- Classificar as substâncias em
elementares ou compostas a partir dos
elementos constituintes, das fórmulas
químicas e, quando possível, do nome das
substâncias.
- Definir ião como um corpúsculo com
carga elétrica positiva (catião) ou negativa
(anião) que resulta de um átomo ou grupo
de átomos que perdeu ou ganhou eletrões
e distinguir iões monoatómicos de iões
poliatómicos.
- Indicar os nomes e as fórmulas de iões
mais comuns (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Aℓ3+,
NH4+, Cℓ-, SO42-, NO3-, CO32-, PO43-, OH-,
O2-).
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Se o aluno responder ao mesmo item
mais do que uma vez, deverá ter
eliminado, clara e inequivocamente, a(s)
resposta(s) que considerou incorreta(s).
No caso de tal não ter acontecido, será
cotada a resposta que surge em primeiro
lugar.

Som/Som e ondas
Som/Produção e propagação do som
Som/Atributos do som e sua deteção pelo
ser humano
Som/Fenómenos acústicos
Luz/Ondas de luz e sua propagação
Luz/Fenómenos óticos
Reações químicas/Explicação e
representação de reações químicas
Reações químicas/Tipos de reações
químicas

Itens de resposta fechada:
Escolha múltipla
Verdadeiro/Falso
Associação
Completamento
Curta
Itens de resposta aberta:
De texto

100p

Os cenários de metodologia de resposta
apresentados para alguns itens abertos
podem não esgotar todas as hipóteses de
resposta. Deve ser atribuída cotação
equivalente se, em alternativa, o aluno
apresentar uma outra metodologia de
resolução igualmente correta.
Nos itens de escolha múltipla e
verdadeiro/falso, se o aluno assinalar mais
do que uma opção, deve ser atribuída a
cotação de zero (0) pontos a esse item.
Se a resolução de um item que envolve
cálculos apresentar erro exclusivamente
imputável à resolução numérica ocorrida
num item anterior, ao item será atribuída a
cotação total.
Se, nos itens abertos em que é solicitado
o cálculo de uma grandeza, o aluno
apresentar apenas o resultado final,
mesmo que correto, terá a cotação de
zero (0) pontos.
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- Escrever uma fórmula química a partir do
nome de um sal ou indicar o nome de um
sal a partir da sua fórmula química.
- Concluir, a partir de representações de
modelos de átomos e moléculas, que nas
reações químicas há rearranjos dos
átomos dos reagentes que conduzem à
formação de novas substâncias,
conservando-se o número total de átomos
de cada elemento.
- Indicar o contributo de Lavoisier para o
estudo das reações químicas.
- Verificar, através de uma atividade
laboratorial, o que acontece à massa total
das substâncias envolvidas numa reação
química em sistema fechado.
- Concluir que, numa reação química, a
massa dos reagentes diminui e a massa
dos produtos aumenta, conservando-se a
massa total, associando este
comportamento à lei da conservação da
massa (lei de Lavoisier).
- Representar reações químicas através de
equações químicas, aplicando a lei da
conservação da massa.
- Identificar, em reações de combustão no
dia-a-dia e em laboratório, os reagentes e
os produtos da reação, distinguindo
combustível e comburente.
- Representar reações de combustão,
realizadas em atividades laboratoriais, por
equações químicas.
- Associar as reações de combustão, a
corrosão de metais e a respiração a um
tipo de reações químicas que se designam
por reações de oxidação-redução.
- Identificar, a partir de informação
selecionada, reações de combustão
relacionadas com a emissão de poluentes
para a atmosfera (óxidos de enxofre e
nitrogénio) e referir consequências dessas
emissões e medidas para minimizar os
seus efeitos.
- Dar exemplos de soluções aquosas
ácidas, básicas e neutras existentes no
laboratório e em casa.
- Classificar soluções aquosas em ácidas,
básicas (alcalinas) ou neutras, com base
no comportamento de indicadores
colorimétricos (ácido-base).
- Distinguir soluções ácidas de soluções
básicas usando a escala de Sorensen.
- Determinar o caráter ácido, básico ou
neutro de soluções aquosas com
indicadores colorimétricos, e medir o
respetivo pH com indicador universal e
medidor de pH.
- Ordenar soluções aquosas por ordem
crescente ou decrescente de acidez ou de
alcalinidade, dado o valor de pH de cada
solução.
- Prever se há aumento ou diminuição de
pH quando se adiciona uma solução ácida
a uma solução básica ou vice-versa.
- Identificar ácidos e bases comuns: HCℓ,
H2SO4, HNO3, H3PO4, NaOH, KOH,
Ca(OH)2, Mg(OH)2.
- Classificar as reações que ocorrem, em
solução aquosa, entre um ácido e uma
base como reações ácido-base e indicar
os produtos dessa reação.
- Representar reações ácido-base por
equações químicas.
MATERIAL A UTILIZAR

Folha de prova; Folha de rascunho; Caneta de tinta indelével preta ou azul; máquina de calcular.

OBSERVAÇÕES

-
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