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DOMÍNIO DE  
REFERÊNCIA 

OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS 
ESTRUTURA / TIPO 

DE QUESTÕES 
COTA-

ÇÕES 

1.1 O que é um siste-
ma termodinâmico 
1.2 Fronteiras de um 
sistema termodinâmi-
co 
1.3 Processos termo-
dinâmicos 
 
2.1 Breve história da 
termodinâmica 
2.2 Temperatura 
2.3 Pressão e volume 
2.4 Energia interna 
 
3.1 Mecanismos de 
transferência de 
energia sob a forma 
de calor 
3.2 Condutores e iso-
ladores do calor 
3.3 Primeira Lei da 
Termodinâmica 
3.4 Segunda Lei da 
Termodinâmica 

Caracterizar o tipo de fronteira de um sistema termodi-
nâmico como impermeável, rígida ou adiabática. 
Identificar tipos de sistemas termodinâmicos como isola-
dos, fechados e abertos, relacionando-os com a respetiva 
fronteira. 
Identificar processos termodinâmicos 
Definir temperatura com base na Teoria cinético-
molecular. 
Identificar situações de equilíbrio térmico. 
Aplicar a Lei Zero da Termodinâmica. 
Conhecer várias escalas termométricas (absoluta, Celsius e 
Fahrenheit). 
Caracterizar a energia interna, U, de um sistema como 
sendo a energia total (cinética e potencial) das partículas 
constituintes do sistema. 
Identificar o calor como uma medida da transferência de 
energia entre sistemas a temperaturas diferentes. 
Conhecer mecanismos de transferência de energia sob a 
forma de calor (condução e convecção). 
Compreender o significado físico de condutibilidade térmi-
ca. 
Comparar valores de condutibilidade térmica, analisando 
tabelas para inferir se um dado material é bom ou mau 
condutor. 
Selecionar materiais, de acordo com as suas características 
térmicas. 
Associar a capacidade térmica mássica para um dado in-
tervalo de temperatura à energia que um material absorve 
ou cede, por unidade de massa, quando a sua temperatura 
varia de 1 K (1 ºC), sem mudança de estado. 
Compreender o significado físico da grandeza capacidade 
térmica. 
Aplicar a 1ª Lei da Termodinâmica. 
Conhecer a convenção de sinais para o calor e o trabalho. 
Aplicar a 2ª Lei da Termodinâmica. 
Associar o rendimento de uma máquina térmica ao quoci-
ente entre a energia transferida para o exterior sob a for-
ma de trabalho e a energia recebida da fonte quente sob a 
forma de calor. 
Calcular o rendimento de máquinas térmicas em aplica-
ções simples. 

▪ Questões de escolha 

múltipla; 

 

▪ Questões de associa-

ção/correspondência; 

 

▪ Seleção de respostas 

verdadeiras/falsas; 

 

▪ Interpretação de grá-

ficos e/ou tabelas. 

De 80 a 120 

pontos 

 

 

▪ Resolução de ques-

tões através da aplica-

ção de cálculos numé-

ricos simples; 

 

▪ Questões de enunci-

ado e aplicação de 

conceitos simples.  

 

 

De 80 a 120 

pontos 

Total 200 pontos 

 

Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde 

Matriz da Prova de Exame de Física e Química 

 Módulo 6: “Termodinâmica - F5” 

ANO DE FORMAÇÃO: 11º ANO (2º ANO) MODALIDADE: PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO: 60+30 MINUTOS DE TOLERÃNCIA MATERIAL: MÁQUINA DE CALCULAR 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

 

Nas respostas serão considerados os seguintes aspetos: 
 Utilização de uma escrita clara; 
 Objetividade; 
 Estruturação e argumentação coerentes; 
 Análise e relacionamento adequados de conteúdos; 
 Utilização de terminologia adequada. 

 
A ausência de resposta ou resposta de leitura ambígua (apresentação não clara resultante de ra-
sura ou emenda e de onde resulte uma dificuldade ou dúbia interpretação – letra sobre letra; 
número sobre número; palavra sobre palavra) terão cotação zero. 
 
Quando a resposta a uma questão não estiver totalmente correta, cabe ao professor corretor 
adotar um critério para fracionar as cotações de modo a contemplar os conhecimentos revela-
dos.  
 
As respostas que contenham elementos que se contradigam serão penalizadas. 
 
Nas questões de resposta curta, em que é pedido mais de que um elemento, só serão considera-
das as primeiras respostas assinaladas, de acordo com o número pedido. 
 
Em questões de legendagem, escolha múltipla, correspondência ou verdadeiro/falso, a cotação é 
dividida pelos itens pedidos. 
 
Nas questões de escolha múltipla, as respostas que excedam o número de opções pedidas serão 
anuladas. 
 
Poderão ser atribuídas cotações intermédias. 
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