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Domínios / Temas Fator de
ponderação Aprendizagens Específicas Descritores do Perfil dos

Alunos
Instrumentos de

avaliação

Conhecimento
científico 60%

Estruturas e propriedades dos metais

-Investiga, numa perspetiva intra e interdisciplinar, a
utilização dos metais, ao longo da história e na
atualidade, discutindo a sua importância, e a dos
novos materiais, na sociedade atual, e comunicar as
conclusões. 
-Associa 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 interpreta a
especificidade do bloco d. 
-Relaciona 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. 
-Analisa como reciclar um metal por processos
químicos, através da realização de uma atividade
laboratorial de simulação do ciclo do cobre,
cumprindo os requisitos de segurança, interpretando
a sequência de operações e analisando, criticamente,
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os resultados. 
- Pesquisa, numa perspectiva interdisciplinar, sobre a
reciclagem e a revalorização de metais,
relacionando-as com a limitação de recursos naturais
e a diminuição de resíduos e de consumos
energéticos, fundamentando aquela relação, e
comunicando as conclusões. 

Degradação dos metais

-Interpreta o processo de corrosão dos metais como
uma reação de oxidação-redução e a função do meio
como agente oxidante. 
-Analisa 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. 
-Prevê a extensão relativa de uma reação de
oxidaçãoredução com base na série eletroquímica de
potenciais padrão de redução e interpretar o conceito
de potencial padrão de redução. 
-Interpreta o acerto de equações relativas a reações
de oxidação-redução em meio ácido.
- Concebe e realiza, em grupo, um protocolo
experimental para construção de uma pilha,
ajustando as condições experimentais à força
eletromotriz pretendida, formulando hipóteses,
avaliando os procedimentos, confrontando os
resultados com os de outros grupos e sistematizando



conclusões. 

Metais, Ambiente e Vida

-Caracteriza 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.
- Investiga o papel dos complexos em diversas áreas,
como a metalurgia, aplicações terapêuticas, imagem
médica e sistemas luminescentes e comunicar os
resultados da pesquisa. 
- Analisa,a partir de informação selecionada, a função
de alguns metais essenciais à vida e a toxicidade de
outros fundamentando os efeitos sobre o Homem e
sobre o ambiente, e comunicar as conclusões. 
-Explica 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.
- Determina, experimentalmente, o efeito de um
sistema tampão, através de uma titulação de um
ácido forte – base fraca, traçando a respetiva curva
de titulação, interpretando as zonas da curva de
titulação, identificando zonas tampão e pontos de
equivalência, formulando hipóteses, analisando
procedimentos e comunicando os resultados. 
-Investiga o papel dos catalisadores em química, em



bioquímica ou na atividade industrial com a
necessidade de acelerar reações, interpretando a sua
ação em termos de alteração da velocidade da reação
sem alterar a sua extensão, e comunicar as
conclusões. 
-Reconhece, com base em informação selecionada, a
predominância dos metais de transição nos
catalisadores usados nos processos industriais e
integrantes dos processos biológicos.

Combustíveis Fósseis

-Justifica, com base em informação selecionada, os
processos de obtenção do carvão, do crude, do gás
natural e do gás do petróleo liquefeito (GPL). Realizar,
experimentalmente, a utilização da técnica de
destilação fracionada para obter as principais frações
de uma mistura de três componentes, formulando
hipóteses, avaliando os procedimentos e
comunicando os resultados. 
- Interpreta o cracking catalítico. 
-Aplica os princípios de nomenclatura em química
orgânica a hidrocarbonetos, álcoois e éteres. 
-Interpreta, e aplicar na resolução de problemas, a
equação de estado dos gases ideais, relacionando a
massa volúmica de um gás ideal com a pressão e
temperatura, explicando as estratégias de resolução e
os raciocínios demonstrativos que fundamentam uma
conclusão. 
-Discute, numa perpetiva interdisciplinar, com base
em pesquisa, os problemas ambientais de poluição



atmosférica, nomeadamente os relacionados com as
alterações climáticas, provocados pela indústria
petrolífera e pela queima dos combustíveis. 
-Argumenta, com base em pesquisa, sobre o papel da
investigação em Química na otimização da produção
de combustíveis alternativos e na procura de
combustíveis do futuro. 

A Termodinâmica dos Combustíveis

-Distingui as grandezas energia, calor, entalpia e
variação de entalpia. 
-Associa 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).
- Aplica a Lei de Hess para determinar a entalpia
padrão de uma reação, explicando as estratégias de
resolução. 
-Relaciona a entalpia de combustão com o poder
energético de um combustível, interpretando-a com
base na composição e estrutura das moléculas do
combustível. 
-Determina, experimentalmente, a entalpia de
combustão de diferentes álcoois, avaliando os
procedimentos e comunicando os resultados. 
-Debate, com base em pesquisa, a importância e
limitações da produção de bio-combustíveis no ciclo
de reciclagem de óleos.
- Debate a importância e limitações da produção de
biocombustíveis no ciclo de reciclagem de óleos. 

(transversal a todas as áreas)

/Relatórios/Projetos



Os plásticos e materiais poliméricos 

-Caracteriza um polímero como macromolécula
formada por repetição de monómeros, distinguindo
polímeros naturais de sintéticos. 
-Distingue reações de polimerização de adição e de
condensação com base na estrutura dos monómeros,
interpretando exemplos de polímeros de adição e de
condensação. 
-Caracteriza os polímeros segundo famílias
(poliolefinas, poliacrílicos, poliuretanos, poliamidas,
poliésteres) relacionando essas famílias com os
grupos funcionais dos monómeros. 
Caracteriza as reações de polimerização e executar
laboratorialmente uma reação de polimerização,
justificando os procedimentos e avaliando os
resultados.
-Pesquisa sobre as vantagens e limitações da
reciclagem dos plásticos e comunicar as conclusões.

Biomateriais

-Pesquisa sobre alguns biomateriais e suas aplicações,
reconhecendo vantagens e limitações da utilização de
materiais de base sustentável, e comunicar as
conclusões.

(transversal a todas as áreas)

/Relatórios/Projetos



Trabalho Prático ou
Experimental

30%

- Caracteriza a reactividade de elementos metálicos,
tendo como exemplo a reactividade do cobre. 
- Reconhece a importância da reciclagem do cobre e
as potencialidades da reciclagem dos metais em geral 
- Identifica alguns problemas de poluição
relacionados com a reciclagem do cobre.
-Realiza uma titulação complexométrica e de retorno
-Aplica a técnica de titulação de retorno
-Identifica as reacções químicas associadas ao
funcionamento do indicador numa titulação
complexométrica.
-Efectua os cálculos estequiométricos envolvendo os
equilíbrios de complexação.
-Aplica a lei de Lambert-Beer para determinação da
concentração de um ião complexo corado.
- Traça uma curva de calibração (Absorvência em
função de Concentração). 
-Verifica desvios à proporcionalidade descrita pela lei
de Lambert-Beer para soluções muito concentradas.
-Avalia os erros presentes em determinações
colorimétricas.
-Efectua uma destilação fraccionada de uma mistura
de composição desconhecida com três componentes. 
-Traça um gráfico de temperatura em função do
volume de destilado, para a destilação realizada.
-Utiliza os conceitos de ponto de fusão e de ponto de
ebulição.

(transversal a todas as áreas)

/Relatórios/Projetos



- Interpreta diagramas de fases para um solvente
puro (água) e para uma solução aquosa de um soluto
não volátil.
- Verifica que a adição de um soluto não volátil à água
aumenta o ponto de ebulição e diminui o ponto de
fusão daquele solvente.
- Estabelece a relação de dependência entre os
valores de ∆Tf e ∆Te e a proporção de combinação
soluto/solvente.
-Realiza uma reacção de neutralização termométrica.
- Efectua cálculos estequiométricos envolvendo o
conceito de entalpia de reacção.
- Elabora um gráfico de temperatura em função do
volume de titulante adicionado.
- Verifica que o ponto de equivalência corresponde à
temperatura mais elevada registada no decorrer da
reacção.
-Elabora uma tabela para registo de resultados.
-Escreve as equações de combustão dos diferentes
combustíveis.
-Interpreta a diferença de valores de ∆cH
encontrados.
-Explica a necessidade de um rigoroso controlo de
variáveis.
-Traça um gráfico de ∆cH em função do número de
átomos de carbono da cadeia carbonada dos álcoois.
-Interpreta o gráfico obtido.
- Elabora uma tabela para registo de resultados.
-Interpreta a finalidade de testes laboratoriais
(isolados ou conjugados) na identificação de uma
amostra desconhecida.

(transversal a todas as áreas)

/Relatórios/Projetos



______________

Comunicação em
ciência 10%

-Distingue os diferentes tipos de plásticos através de
testes físico-químicos.
-Classifica um dado plástico em função do seu
comportamento face ao aquecimento.

-Compreende a estrutura e as propriedades dos
metais, comparando-as com as de sólidos iónicos,
moleculares e covalentes.
-Consolida e amplia conhecimentos sobre reações de
oxidação-redução como transformações que
envolvem transferência de eletrões e energia elétrica.
-Conhece e compreender a relevância dos metais no
ambiente e no organismo humano, designadamente
na forma de complexos e como catalisadores.
-Compreende processos de obtenção de combustíveis
e outros derivados do petróleo na indústria
petrolífera e relacionar a estrutura de compostos
orgânicos com algumas das suas propriedades físicas
e químicas.
-Ampliar conhecimentos sobre conversões e trocas de
energia em reações químicas, em particular no caso
dos combustíveis.
-Carateriza os polímeros como uma classe de
materiais constituídos por macromoléculas e
distinguir polímeros naturais, artificiais e sintéticos.
-Compreende como se obtêm polímeros sintéticos e
reconhecer que a sua estrutura determina as suas
propriedades.
-Conhece alguns biomateriais e suas aplicações e
reconhecer vantagens e limitações da utilização de
materiais de base sustentável.

(transversal a todas as áreas)

/Relatórios/Projetos



(transversal a todas as áreas)

/Relatórios/Projetos

A – Linguagens e textos D – Pensamento crítico e pensamento criativo G – Bem-estar, saúde e ambiente J - Consciência e domínio do corpo;
B – Informação E comunicação E - Relacionamento interpessoal H - Sensibilidade estética e artística
C – Raciocínio E resolução de problemas; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia I - Saber científico, técnico e tecnológico

Avaliação Sumativa
- Na definição da classificação final de cada período entram todas as competências anteriormente definidas, e avaliadas, nas respetivas ponderações, numa
perspetiva de avaliação contínua, verificando-se o progresso do aluno e o seu empenhamento nas atividades propostas.
- A participação dos alunos, como intervenientes no processo de avaliação, assenta em mecanismos de auto e heteroavaliação.
- No final de cada período o aluno preenche uma ficha de autoavaliação que lhe permitirá desenvolver o espírito crítico, de responsabilidade e de autonomia.

1º Período 2º Período 3º Período
Média ponderada dos domínios considerados nos
critérios de avaliação, considerando todos os
instrumentos utilizados no 1º.
CF = (D1*60%+D2*30%+D3*10%)

Média ponderada dos domínios considerados nos
critérios de avaliação, considerando todos os
instrumentos utilizados no 1º e 2º períodos.
CF= (D1*60%+D2*30%+D3*10%)

Média ponderada dos domínios considerados nos
critérios de avaliação, considerando todos os
instrumentos utilizados no 1º, 2º e 3º períodos.
CF= (D1*60%+D2*30%+D3*10%)

De acordo com as finalidades inerentes ao exame final nacional da disciplina bienal do 11º ano, são considerados como documentos de referência na conceção das provas
de avaliação externa: a) os programas e demais documentos curriculares; b) o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; c) as
Aprendizagens Essenciais.
Tendo em conta o referido anteriormente, as fichas de avaliação elaboradas para os alunos que frequentam as disciplinas bienais do 11.º ano (FQA e BG) poderão incluir
questões tendentes a verificar a consecução das Metas Curriculares/Aprendizagens Essenciais estabelecidas para o 10.º ano.


