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O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 

ensino secundário recorrente mediatizado da disciplina de Física e Química A bloco II, a realizar em 

2018, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Estrutura e caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Competências/ objetivos a avaliar na prova e respetivas cotações (pontos) 

• Material; 

• Duração; 

• Indicações Específicas. 

 

OBJECTO DE AVALIAÇÃO 
A prova permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

nomeadamente: 

– conhecimento e compreensão de conceitos, leis e teorias que descrevem, explicam e preveem 

fenómenos e que fundamentam a aplicação daqueles conceitos em situações e contextos 

diversificados; 

– produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos diversificados; 

– seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação relativa a situações concretas.  

 

A prova tem por referência o Programa de Física e Química A do 11º ano. 

As competências a avaliar são as que se operacionalizam nos objetivos integrados nas quatro unidades 

temáticas que configuram o Programa de Física e Química A do 11.º ano de escolaridade (ver ponto 4):  

– Unidade 1 de Física: Movimentos na Terra e no Espaço. 

– Unidade 2 de Física: Comunicações 

Ano Letivo 
2018/2019 

II nnffoo rr mm aaçç ããoo   --EE xx aa mmee   ddee   EE qq uu ii vv aa ll êê nncc ii aa   àà   FFrr ee qq uu êê nncc ii aa   
(Ao abrigo da alínea b) do n.º 20 do anexo 2 da Portaria n.º 18/2010 de 17 de fevereiro) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

  Ciências Humanas  X Ciências Exatas 

  

  

  Geral   Específica   Geral  X Específica 

  

Código de prova e Disciplina: 892 Física e Química 

Bloco: II  

Duração da Prova: 90 minutos  
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– Unidade 1 de Química: Química e Industria: Equilíbrios e Desequilíbrios. 

– Unidade 2 de Química: Da atmosfera ao Oceano: Soluções na Terra e para a Terra. 

 

ESTRUTURA E CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova é uma prova teórica, que integra itens de tipologia diversificada, que pretendem avaliar 

competências nos diferentes domínios, de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos 

no programa da disciplina. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do programa ou à sequência 

dos seus conteúdos. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma das 

subunidades do programa. 

Os itens da prova estruturam-se em torno de informações que podem ser fornecidas sob a forma de 

pequenos textos (descrição de situações/experiências em contextos reais, extratos de artigos de 

revistas científicas, de jornais, ou de outras fontes), figuras, gráficos ou tabelas. 

A prova inclui itens de resposta fechada (escolha múltipla, associação ou correspondência, 

verdadeiro/falso, resposta curta e/ou completamento),  itens de resposta restrita e itens de cálculo. 

Os itens de resposta fechada pretendem avaliar o conhecimento e a compreensão de conceitos, bem 

como relações entre eles, e podem contemplar todos os conteúdos programáticos e envolver 

cálculos simples. 

Os itens de resposta restrita pretendem avaliar competências de nível cognitivo mais elevado, como a 

aplicação do conhecimento de conceitos e de relações entre eles, a compreensão de relações entre 

conceitos em contextos reais e, ainda, a produção e comunicação de raciocínios aplicados a situações 

do quotidiano. Estes itens poderão envolver uma abordagem multitemática, destinada a avaliar a 

capacidade de visão integrada de vários conteúdos, e envolver a mobilização de conceitos nucleares do 

domínio da Física e Química. 

Nos itens de cálculo que envolvam a resolução de exercícios numéricos, o examinando deve 

explicitar, na sua resposta, todos os raciocínios e cálculos que tiver de efetuar. 

A prova é cotada para 200 pontos. 
 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos 

critérios de classificação relativos a cada tipologia de itens. 

 

-Itens de resposta fechada de escolha múltipla 

As respostas em que é assinalada a alternativa correta são classificadas com a cotação total do item. As 

respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

 

-Itens de resposta fechada curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 
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-Itens de resposta aberta 

Os critérios de classificação dos itens de resposta aberta apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

As respostas, desde que corretas, podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões 

constantes dos critérios específicos de classificação, desde que a linguagem usada em alternativa seja 

adequada e rigorosa. 

 

-Itens de resposta aberta curta 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

Se a resposta contiver, no entanto, elementos contraditórios em relação aos elementos considerados 

corretos, é atribuída a classificação de zero pontos. 

 

-Itens de resposta aberta extensa 

Nos itens de resposta aberta extensa e que impliquem a produção de um texto, a classificação a 

atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das competências 

de comunicação escrita em língua portuguesa. 

A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a 

classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta 

valorização é cerca de 10% da cotação do item. Faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir 

descritos: 

Níveis Descritores 

3 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, 

ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de 

sentido. 

2 

Composição razoavelmente estruturada, e/ou com alguns erros de sintaxe, de 

pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou 

de sentido. 

1 

Composição sem estruturação aparente e/ou com a presença de erros graves de 

sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de 

inteligibilidade e/ou de sentido. 

 

-Itens de resposta aberta de cálculo de uma (ou mais) grandeza(s) 

Nos itens de cálculo de uma (ou mais) grandeza(s) a classificação a atribuir decorre do enquadramento 

simultâneo em níveis de desempenho relacionados com a consecução das etapas necessárias à 

resolução do item, de acordo com os critérios específicos de classificação, e em níveis de desempenho 

relacionados com o tipo de erros cometidos. 

Os níveis de desempenho, relacionados com o tipo de erros cometidos, correspondem aos seguintes 

descritores: 
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Níveis Descritores 
Desvalorização 

(pontos) 

4 Ausência de erros. 0 

3 Apenas erros de tipo 1, qualquer que seja o seu número. 1 

2 
Apenas um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de 

tipo 1. 
2 

1 
Mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros 

de tipo 1. 
4 

 

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de dados, conversão incorreta de 

unidades ou unidades incorretas no resultado final, desde que coerentes com a grandeza calculada. 

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, ausência de conversão de unidades*, ausência de unidades 

no resultado final, unidades incorretas no resultado final não coerentes com a grandeza calculada, e 

outros erros que não possam ser considerados de tipo 1. 

* Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efetuadas, contabiliza-se apenas como 

um erro de tipo 2. 

Na atribuição dos níveis de desempenho acima descritos, os erros cometidos só são contabilizados nas 

etapas que venham a ser consideradas para a classificação do item. 

O aluno deve respeitar sempre a instrução relativa à apresentação de todas as etapas de resolução, 

devendo explicitar todos os cálculos que tiver de efetuar, assim como apresentar todas as justificações 

e/ou conclusões eventualmente solicitadas. 

No quadro seguinte apresentam-se os critérios de classificação a aplicar às respostas aos itens de 

cálculo de uma (ou mais) grandeza(s) em situações não consideradas anteriormente. 

Situação Classificação 

Utilização de processos de 

resolução do item que não 

respeitem as instruções dadas. 

Não devem ser consideradas para efeito de classificação as 

etapas cuja resolução esteja relacionada com a instrução não 

respeitada. 

Utilização de processos de 

resolução do item não 

previstos nos critérios 

específicos. 

Deve ser considerado para efeito de classificação qualquer 

processo de resolução cientificamente correto, ainda que não 

previsto nos critérios específicos de classificação, nem no 

Programa da disciplina, desde que respeite as instruções dadas. 

Não explicitação dos valores 

numéricos a calcular em 

etapas de resolução 

intermédias. 

Devem ser consideradas para efeito de classificação as etapas 

nas quais esses valores numéricos não sejam explicitados, desde 

que o aluno apresente uma metodologia de resolução 

conducente a um resultado final correto. 

Não explicitação dos cálculos 

correspondentes a uma ou 

mais etapas de resolução. 

Não devem ser consideradas para efeito de classificação as 

etapas nas quais os cálculos estejam omissos, ainda que seja 

apresentado um resultado final correto. 
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Resolução com erros (de tipo 1 

ou de tipo 2) ou perda de uma 

etapa necessária aos cálculos 

subsequentes 

A etapa é pontuada de acordo com os erros cometidos ou não é 

considerada para efeito de classificação. Devem ser 

consideradas para efeito de classificação as etapas 

subsequentes. 

Não resolução de uma ou mais 

etapas necessárias aos 

cálculos subsequentes. 

Devem ser consideradas para efeito de classificação as etapas 

subsequentes apenas se o aluno arbitrar, para a sua resolução, 

os valores das grandezas que deveria ter obtido (por cálculo, 

leitura de um gráfico, etc.) nas etapas não resolvidas. 

 

 
COMPETÊNCIAS/ OBJETIVOS A AVALIAR NA PROVA E RESPETIVAS 

COTAÇÕES (PONTOS) 

 
Competências/ objetivos a avaliar Cotação 

(pontos) 
 

Física: 
 

Domínio: Mecânica 
Subdomínio: Tempo, posição e velocidade 

-Reconhecer a velocidade como um vetor tangente à trajetória em cada instante. 

-Identificar alterações de velocidade sempre que esta mude de direção, sentido, ou módulo. 

-Interpretar gráficos posição-tempo e velocidade-tempo com base em descrições de 

movimentos ou em medidas efetuadas. 

-Determinar através de dados a distância percorrida e o deslocamento. 

-Relacionar a área de um gráfico velocidade-tempo com a distância percorrida e o 

deslocamento. 

 

Subdomínio: Interações e seus efeitos 

-Associar o conceito de força a uma interação entre dois corpos. 

-Associar as quatro interações fundamentais na Natureza com as ordens de grandeza dos 

respetivos alcances e intensidades. 

-Identificar e representar as forças que atuam em corpos em diversas situações reais. 

-Enunciar e interpretar a 3ª lei de Newton. 

-Enunciar a lei da gravitação universal e calcular a intensidade desta força. 

-Interpretar o movimento da Terra e de outros planetas em volta do Sol, da Lua em volta da 

Terra e a queda dos corpos à superfície da Terra como resultado da interação gravitacional. 

-Associar a grandeza aceleração à taxa de variação temporal da velocidade. 

-Determinar a aceleração a partir de um gráfico velocidade-tempo. 

-Enunciar e interpretar a 2ª lei de Newton. 

-Enunciar e interpretar a 1ª lei de Newton. 

-Compreender o significado de força resultante como o somatório de todas as forças 

aplicadas sobre o corpo. 

 
 
50 pontos 
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 -Aplicar as leis de Newton a corpos que se movam num plano horizontal. 

 

Subdomínio: Forças e movimentos. 
-Caraterizar um movimento em movimento retilíneo uniformemente acelerado, retardado ou 

movimento retilíneo uniforme. 

-Expressar as equações da velocidade e do movimento, características de um movimento 

retilíneo uniformemente variado e do movimento retilíneo uniforme. 

-Relacionar o tipo de movimento com a força resultante aplicada. 

-Calcular o valor da força resultante. 

-Caraterizar o movimento de queda na vertical em que o efeito da resistência do ar é 

apreciável. 

-Caraterizar o movimento retilíneo e uniforme. 

-Caraterizar o movimento circular com velocidade de módulo constante: 

-Identificar a variação na direção da velocidade como o efeito da atuação de uma força 

constantemente perpendicular à trajetória; 

-Definir período, frequência e velocidade angular; 

-Relacionar as grandezas velocidade linear e velocidade angular com o período e/ou 

frequência. 

Domínio: Ondas e eletromagnetismo 
 

Subdomínio: Sinais e ondas. 
-Interpretar a propagação de um sinal por meio de um modelo ondulatório. 

-Reconhecer que um sinal demora um certo tempo t a percorrer um determinado espaço x e 

que, consequentemente, lhe pode ser atribuída uma velocidade de propagação. 

-Reconhecer que um sinal se transmite com velocidade diferente em diferentes meios. 

-Reconhecer que um fenómeno ondulatório se caracteriza pela existência de uma 

perturbação inicial que altera localmente uma propriedade física do meio e pela propagação 

dessa perturbação através desse meio. 

-Identificar fenómenos de propagação ondulatória longitudinal e transversal. 

-Identificar sinais que necessitam e que não necessitam de meio elástico para se 

transmitirem. 

-Identificar uma onda periódica como aquela que resulta da emissão repetida de um sinal a 

intervalos regulares, independentemente da sua forma. 

-Associar a periodicidade no tempo de uma onda periódica ao respetivo período e a 

periodicidade no espaço ao respetivo comprimento de onda. 

-Descrever um sinal harmónico simples através da função A sin ωt 

-Relacionar o período com a frequência do sinal. 

-Relacionar a intensidade do sinal com a amplitude da função que o descreve. 

-Interpretar uma onda harmónica como a propagação de um sinal harmónico simples 

(sinusoidal) com uma dada frequência. 

-Relacionar o comprimento de onda da onda harmónica, com o período do sinal, com base no 

significado da velocidade de propagação. 

-Explicar o sinal sonoro como resultado de uma vibração de um meio mecânico. 

-Interpretar o mecanismo de propagação do sinal sonoro como uma onda longitudinal, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 pontos 
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proveniente de sucessivas compressões e rarefações do meio 

-Explicar o som ou qualquer onda mecânica como um fenómeno de transferência de energia 

entre partículas de um meio elástico, sem que exista transporte destas. 

-Localizar as frequências audíveis ao ouvido humano no espectro sonoro. 

 

Subdomínio: Eletromagnetismo 

-Identificar um campo magnético B , como a grandeza que se manifesta através da ação que 

exerce sobre ímanes naturais e correntes elétricas. 

-Reconhecer que um campo magnético B  tem a sua origem em ímanes naturais e em 

correntes elétricas. 

-Identificar zonas de campo elétrico e magnético mais ou menos intenso e zonas de campo 

aproximadamente uniforme, a partir da observação de espectros elétricos e magnéticos e da 

sua representação pelas respetivas linhas de campo. 

-Determinar a força elétrica a que fica sujeita uma carga num dado campo elétrico. 

-Exprimir as intensidades dos vetores campo elétrico E  e campo magnético B  em unidades 

SI. 

-Identificar o fluxo magnético que atravessa uma espira (Φ = B A cosα), como o produto da 

intensidade de campo magnético que a atravessa perpendicularmente pela sua área, e 

explicar as condições que o tornam máximo, mínimo ou nulo. 

-Explicar em que consiste o fenómeno de indução eletromagnética. 

-Identificar força eletromotriz induzida como a taxa de variação temporal do fluxo magnético 

(Lei de Faraday). 

-Exprimir o valor de uma força eletromotriz em unidades SI. 

 
Subdomínio: Ondas eletromagnéticas 

-Reconhecer que parte da energia de uma onda incidente na superfície de separação de dois 

meios é refletida, parte transmitida e parte é absorvida. 

-Reconhecer que a repartição da energia refletida, transmitida e absorvida depende da 

frequência da onda incidente, da inclinação do feixe e das propriedades dos materiais. 

-Enunciar as leis da reflexão e da refração. 

-Relacionar o índice de refração da radiação relativo entre dois meios com a relação entre as 

velocidades de propagação da radiação nesses meios. 

-Explicitar as condições para que ocorra reflexão total da luz, exprimindo-as quer em termos 

de índice de refração, quer em termos de velocidade de propagação. 

-Reconhecer as propriedades da fibra ótica para guiar a luz no interior da fibra (transparência 

e elevado valor do índice de refração). 

Química 
 

Domínio: Equilíbrio Químico 

Subdomínio: Aspetos quantitativos das reações químicas 

-Aplicar a Lei de Lavoisier e de Proust para uma reação química. 

-Interpretar uma reação completa como aquela em que pelo menos um dos seus reagentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 pontos 
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atinge valores de concentração não mensuráveis facilmente e uma reação incompleta como 

a reação em que nenhum dos reagentes se esgota no seu decorrer. 

-Determinar quantidades químicas com base nas massas de amostras de substâncias e vice-

versa. 

-Determinar o volume molar em condições PTN. 

-Fazer cálculos estequiométricos, atendendo aos conceitos de grau de pureza, reagente 

limitante e rendimento de uma reação química. 

 

Subdomínio: Equilíbrio químico e extensão das reações químicas 

-Interpretar uma reação reversível como uma reação em que os reagentes formam os 

produtos da reação, diminuem a sua concentração não se esgotando e em que, 

simultaneamente, os produtos da reação reagem entre si para originar os reagentes da 

primeira. 

-Identificar reação direta como a reação em que, na equação química, os reagentes se 

representam à esquerda das setas e os produtos à direita das mesmas e reação inversa 

aquela em que, na equação química, os reagentes se representam à direita das setas e os 

produtos à esquerda das mesmas (convenção). 

-Associar estado de equilíbrio dinâmico ao estado de equilíbrio de um sistema, em que a 

rapidez de variação de uma dada propriedade num sentido é igual à rapidez de variação da 

mesma propriedade no sentido inverso  

-Identificar equilíbrio químico como um estado de equilíbrio dinâmico. 

-Caraterizar estado de equilíbrio químico como uma situação dinâmica em que há 

conservação da concentração de cada um dos componentes da mistura reacional, no tempo. 

-Escrever as expressões matemáticas que traduzem a constante de equilíbrio em termos de 

concentração (Kc) de acordo com a Lei de Guldberg e Waage. 

-Traduzir quociente de reação, Q, através de expressões idênticas às de K em que as 

concentrações dos componentes da mistura reacional são avaliadas em situações de não 

equilíbrio (desequilíbrio). 

-Comparar valor de Q, com valores conhecidos de Kc, para prever o sentido da progressão da 

reação relativamente a um estado de equilíbrio. 

-Relacionar a extensão de uma reação com os valores de Kc dessa reação. 

-Relacionar o valor de Kc com K’c, sendo K’c a constante de equilíbrio da reação inversa. 

-Utilizar os valores de Kc da reação no sentido direto e K’c da reação no sentido inverso, para 

discutir a extensão relativa daquelas reações. 

-Prever a evolução do sistema reacional, através de valores de Kc, quando se aumenta ou 

diminui a temperatura da mistura reacional para reações exoenergéticas e endoenergéticas. 

-Aplicar a lei de Le Chatelier para prever o sentido da progressão de uma reação por variação 

da temperatura, da concentração ou da pressão da mistura reacional. 

 
Domínio: Reações em sistemas aquosos 

Subdomínio: Reações ácido-base 

-Interpretar os conceitos de ácido e de base segundo a teoria protónica de Brönsted-Lowry. 

-Caraterizar as composições químicas médias da chuva "normal", da água destilada e da água 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 pontos 
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pura relacionando-as com os respetivos valores de pH. 

-Utilizar o valor de pH de uma solução para a classificar como ácida, alcalina ou neutra. 

-Relacionar quantitativamente a concentração hidrogeniónica de uma solução e o seu valor 

de pH. 

-Reconhecer que na água pura a concentração do ião hidrogénio é igual à concentração do 

ião hidróxido. 

-Estabelecer as relações existentes, qualitativas e quantitativas (Kw), entre a concentração do 

ião hidrogénio e a concentração do ião hidróxido, resultantes da auto ionização da água. 

-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 a reação entre um ácido e uma base em termos de troca protónica. 

-Distinguir, operacionalmente, um ácido forte de um fraco, conhecidas as concentrações 

iniciais em ácido. 

-Prever a força relativa de um ácido monoprótico a partir do valor de ka. 

-Interpretar qualitativamente a acidificação de uma água provocada pela dissolução do 

dióxido de carbono. 

-Explicitar o significado de ionização de um ácido discutindo a acidez natural da água da 

chuva e das águas gaseificadas. 

-Explicitar os significados de ionização (de um ácido e de algumas bases) e de dissociação (de 

um hidróxido e de um sal). 

-Diferenciar reação de ionização de reação de dissociação. 

-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. 

-Relacionar os valores das constantes de acidez (Ka) de ácidos distintos com a extensão das 

respetivas ionizações. 

-Comparar e relacionar as constantes de acidez (Ka) e de basicidade (Kb) de um par ácido-

base conjugado. 

-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. 

-Relacionar o ponto de equivalência de uma neutralização com a seleção do indicador. 

-Associar curvas de titulação ao titulado e ao titulante. 

-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. 

-Determinar graficamente o ponto de equivalência e compará-lo com o valor teoricamente 

previsto. 

-Identificar um ácido forte através da curva de titulação obtida usando uma base forte como 

titulante. 
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-Determinar a concentração do titulado a partir dos resultados, nomeadamente os 

extrapolados da curva de titulação. 

 

Subdomínio: Reações de oxidação-redução 

-Interpretar uma reação de oxidação-redução em termos de transferência de eletrões. 

-Atribuir estados de oxidação dos elementos, em substâncias simples e compostas, a partir 

do número de oxidação. 

-Atribuir o número de oxidação a um elemento. 

-Reconhecer que a oxidação envolve cedência de eletrões e que a redução envolve ganho de 

eletrões. 

-Interpretar uma reação de oxidação-redução como um processo de ocorrência simultânea 

de uma oxidação e de uma redução, cada uma correspondendo a uma semirreação. 

-Identificar, numa reação de oxidação-redução, os pares conjugados de oxidação-redução. 

-Reconhecer que existem espécies químicas que podem comportar-se como espécie oxidada 

ou espécie reduzida consoante a outra espécie química com que reage. 

-Identificar o agente oxidante e o agente redutor. 

-Associar a ocorrência de uma reação ácido-metal à possibilidade do metal se oxidar com 

redução simultânea do ião hidrogénio. 

 

Subdomínio: Soluções e equilíbrio de solubilidade 

- Relacionar a concentração de soluções saturadas e não saturadas numa determinada 

substância com a solubilidade respetiva, a uma determinada temperatura e pressão. 

- Diferenciar sais pelo valor da solubilidade em água (muito, pouco e medianamente 

solúveis). 

- Compreender que numa solução saturada de um sal na presença deste no estado sólido, o 

equilíbrio é dinâmico (há trocas recíprocas entre iões da rede e da solução). 

- Explicitar o significado da constante de produto de solubilidade Ks. 

- Compreender as razões pelas quais a presença de algumas espécies químicas em solução 

pode alterar a dissolução de outras substâncias. 

- Associar dureza total de uma água à presença predominante dos catiões cálcio e magnésio. 

- Interpretar a origem da dureza de uma água em casos particulares: tipo dos solos e adição 

de compostos de cálcio nas Estações de Tratamento de Águas (ETAs). 

- Referir processos de uso domésticos de minimizar a dureza das águas (aditivos anticalcário 

e resinas de troca iónica). 

- Concluir sobre alguns fatores que afetam a solubilidade de um soluto num solvente. 

- Associar dureza total de uma água à presença predominante de iões cálcio e magnésio. 

 
 
 

MATERIAL A UTILIZAR 
O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta azul ou preta. 

O examinando deve ainda ser portador de uma calculadora científica, sem capacidades gráficas, não 
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alfanumérica e não programável, que disponha, no mínimo, das seguintes potencialidades: 

-potenciação; 

-raiz quadrada e raiz cúbica; 

-funções trigonométricas (seno, cosseno e tangente) e respetivas funções inversas; 

-função logaritmo (de base 10) e função inversa (10x); 

-possibilidade de escrever números em notação científica. 

 
 

INDICAÇÕES ESPECÍFICAS 
A prova inclui um formulário, anexo a este documento. 
 

Data de publicação do documento: 14 de maio de 2019 
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ANEXO 
 

FORMULÁRIO DO EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 
 

Física e Química A Bloco II  
 

2016/2017 
CONSTANTES 

Velocidade de propagação da luz no vácuo c = 3,00 x 108 m s-1 

Módulo da aceleração gravítica de um corpo junto à 

superfície da Terra 
g = 10 m s-2 

Massa da Terra MT = 5,98 x 1024 kg 

Raio da Terra RT = 6,4 x 106 m 

Constante da Gravitação Universal G = 6,67 x 10-11 N m2 kg-2 

Volume molar de um gás (PTN) 
134,22  moldmVm
 

Produto Iónico da água (a 25ºC) Kw=1,00 x10-14 

 

FORMULÁRIO 

 

 Lei da Gravitação Universal 

Fg-Módulo da força gravítica exercida pela massa pontual m1 (m2) na massa pontual m2 (m1) 

G – constante de gravitação universal 

d – distância entre as duas massas 
 

 Lei de ação e reação 

A/B – força exercida pelo corpo A no corpo B 

B/A – força exercida pelo corpo B no corpo A 

 

 2ª Lei de Newton 

  – resultante das forças que atuam num corpo de massa m 

  – aceleração do centro de massa do corpo 
 

 Equações do movimento unidimensional com aceleração constante   

x – posição; v – velocidade 

a – aceleração; t – tempo 

 

 Equações do movimento circular com aceleração de módulo constante 
ac – módulo da aceleração centrípeta   

v – módulo da velocidade linear 

r – raio da trajetória 

T – período do movimento 

ω – módulo da velocidade angular 

 

 Comprimento de onda 
v- velocidade de propagação da onda 

f-frequência do movimento ondulatório 

 

 Função que descreve um sinal harmónico ou sinusoidal 
A- Amplitude do sinal 

ω-frequência angular 

t-tempo 

Fg = G
2

21

d

 m m 
 

 

 

 

A/B = - B/A 
 

 

 

 = m  
 

 

 

v = v0 + at 

x = x0 + v0t +  at2 

 

ac =  

v =  

ω =  

 

f

v
  

 

y=Asin(ωt) 

 

 

 

 

 

 



 
 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
Direção Regional da Educação e Formação 
ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO 

13/14 

 

 

 Fluxo magnético que atravessa uma superfície de área A em que existe um campo 

magnético uniforme B


 

α- ângulo entre a direção do campo magnético e a direção perpendicular à superfície. 

 
 

 Força eletromotriz induzida numa espira metálica  

m -variação do fluxo magnético que atravessa a superfície delimitada pela espira, no 

intervalo de tempo ∆t  

 

 

 Força elétrica exercida num campo com carga elétrica q, num ponto em que exista um 

campo elétrico   
 

 Lei de Snell-Descartes para a refração 

n1, n2- índices de refração dos meios 1 e 2, respetivamente 

α1, α2- ângulos entre as direções de propagação da onda e da normal à superfície separadora 

no ponto de incidência, nos meios 1 e 2, respetivamente. 

 

 

 Concentração de uma solução 

n- quantidade de soluto 

V- volume da solução  

Comprimento de onda 

 

 Quantidade de substância 

M- massa molar 

m- massa 

 

 

• Volume molar 

V- volume do gás 

n- quantidade de substância do gás 

 

 

 Relação entre pH e a concentração de H3O
+ 

 

cosBAm   
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