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TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
  Ano Letivo 2016/2017     Ciclo de Formação: 2015-2018 

Nº DO PROJETO: POCH-01-5571-FSE-001158                                                FÍSICO E QUÍMICA 11ºANO 

|PLANIFICAÇÃO ANUAL| 
Documento(s) Orientador(es): Programa  da disciplina 

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS TEMPO AVALIAÇÃO 

Módulo 4 (F3) – Luz e Fontes 

de Luz 

1. Natureza da Luz 

1.1 Evolução histórica dos conhecimen-

tos sobre a luz 

 

 

 

 

1.2 Espetro eletromagnético 

 

 

 

 Conhecer que a ótica trata da origem, propagação e intera-
ção da luz com a matéria. 

  Identificar a luz visível como uma pequena fração da energia 
emitida por um corpo luminoso ou da energia refletida por um 
corpo iluminado. 

  Reconhecer que a luz pode ser interpretada como um 
fenómeno corpuscular.  

  Reconhecer que a luz pode ser interpretada como um 
fenómeno ondulatório.  

  Identificar as etapas essenciais da história do conhecimento 
da luz. 

 Reconhecer que todas as radiações do espetro eletromagné-
tico têm características ondulatórias.  

 Diferenciar vários tipos de radiação eletromagnética,  as  
fontes   que  lhes  dão origem e os respetivos detetores.  

  Identificar as zonas do espetro eletromagnético correspon-
dentes ao visível, infravermelho e ultravioleta.  

  Conhecer a importância das radiações infravermelha e 
ultravioleta para os seres vivos.  

  Identificar o ozono como um composto existente nas altas 
camadas da atmosfera, que absorve fortemente a radiação 

12 h  

(16 aulas 

45’) 

 Observação de atitudes 
e competências – grelhas 
de observação, de verifi-
cação e de autoavaliação. 
 Componente expositiva 
(apresentação oral/ traba-
lho escrito) dos trabalhos 
realizados. 
 Testes escritos. 
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2. Radiação e fontes de luz visível 

2.1 Origem microscópica da luz. 

2.2 Tipos de fontes luminosas. 

ultravioleta, e que a sua destruição acarreta efeitos nocivos para 
o homem.  

  Reconhecer que os corpos aquecidos podem emitir radiação 
infravermelha, visível e ultravioleta, consoante a sua temperatu-
ra.  
 

 Caracterizar os níveis de energia dos eletrões nos átomos. 

 Atribuir a origem microscópica da luz, à transição de um ele-
trão de um nível de maior energia E2 para um nível de menor 
energia E1. 

 Associar a esta transição, uma variação de energia do átomo: 
. 

 Reconhecer que a frequência v da luz radiada pelo átomo é 
igual a ΔE=h v, em que h é a constante de Planck. 

 Reconhecer que, para emitir luz, o átomo tem de ser pre-
viamente excitado, absorvendo energia.  
Reconhecer que um átomo excitado tende a regressar a um 

estado de energia mais baixa, podendo emitir radiação, em par-

ticular luz visível. 

  Reconhecer que se pode fornecer energia ao átomo por 
diferentes processos. 

  Associar a cada fonte luminosa uma forma particular de 
excitação de átomos e características precisas da radiação emi-
tida. 
 

 Descrever os tipos mais correntes de fontes luminosas, devi-
do a vários mecanismos por: 

- Aquecimento de átomos ou moléculas (sol, estrelas, lâmpadas 

de filamento) 

- Descarga elétrica (trovoadas, monitores de T.V.) 

- Excitação ótica de certas substâncias (lâmpada fluorescente, 
laser) 

- Excitação atómica por reação química (eletroluminescência) 



TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS TEMPO AVALIAÇÃO 
 

CPPSI_Física_Quimica_11º Ano_2016-17 (1)  Página 3 de 12 
 

(pirilampo, fósforo) 

- Díodo emissor de luz (LED) 

 Interpretar com base em diagramas esquemáticos simples os 
mecanismos de excitação e desexcitação em cada uma destas 
fontes. 

Localizar no espetro eletromagnético as cores dominantes para 

cada um dos processos indicados. 

Módulo 5 (F6) – Som 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Som 

1.1. Sistemas vibratórios 

1.2. Ondas 

1.3. A intensidade do som e a audição 

 

 Definir movimento periódico como aquele cujas característi-
cas se repetem em intervalos de tempo iguais. 

 Identificar alguns tipos de movimento periódico: o movimen-
to de um planeta em torno do sol; o movimento de um pêndulo; 
o movimento de vaivém de um corpo suspenso na extremidade 
de uma mola em hélice. 

 Caracterizar o movimento oscilatório ou vibratório como 
aquele em que uma partícula se desloca para trás e para a frente 
sobre o mesmo caminho.  

 Caracterizar o movimento de uma partícula de massa m que 
oscila, movendo-se unidimensionalmente para um lado e para 
outro (ao longo do eixo dos x) em torno de uma posição de equi-
líbrio (na origem de um sistema de referência) e sujeita a uma 
força Fx=-k.x , em que k é uma constante. 

 Identificar a força Fx como uma força conservativa. 

 Analisar graficamente a posição da partícula sujeita à força 
Fx=-k.x, em função do tempo. 

 Definir este movimento como movimento oscilatório harmó-
nico simples (MHS). 

 Definir Amplitude de MHS como o valor do afastamento 
máximo da partícula em relação à posição de equilíbrio. 

 Definir ciclo como o percurso efetuado pela partícula entre 
dois pontos em que as características do movimento são idênti-
cas. No caso das vibrações mecânicas essas características são a 
posição, a velocidade e a aceleração.  

  Definir período como o tempo necessário para a partícula 
efetuar um ciclo completo.  

  Deduzir que o número de oscilações (ou ciclos) por unidade 

18 h 

(24 aulas 

45’) 

 Relatórios das atividades 
experimentais (apresenta-
ção dos resultados; discus-
são de dados ou resulta-
dos parcelares; modo com 
o aluno elabora as conclu-
sões e as apresenta). 
 Componente expositiva 
(apresentação oral/ traba-
lho escrito) dos trabalhos 
realizados. 
Testes escritos. 
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de tempo é dado pelo inverso do período, denominando esta 
quantidade de frequência do MHS. 

 Definir a unidade SI da grandeza frequência. 

 Definir frequência angular do MHS e respetiva unidade S.I. 

 Concluir, por observação do MHS, as características da velo-
cidade da partícula ao longo de um ciclo.  

 Concluir, da expressão Fx=-k.x, e da expressão da 2.ª lei de 
Newton, F = ma , como varia a aceleração da partícula ao longo 
de um ciclo. 

 Identificar o MHS com uma situação ideal, dado que em 
situações reais outras forças, como o atrito, atuam necessaria-
mente sobre a partícula, resultando em movimento oscilatório 
harmónico amortecido. 
 

 Interpretar uma onda mecânica como uma perturbação que 
se pode deslocar ao longo de um meio deformável elástico. 

 Analisar graficamente que o movimento ondulatório tem a 
sua origem no deslocamento de alguma porção do meio elástico 
em relação à sua posição normal, provocando a sua oscilação em 
torno da posição de equilíbrio.  

 Interpretar que, como o meio é elástico, a perturbação pro-
paga-se através dele, apesar de o meio não se mover como um 
todo, oscilando apenas as partículas individualmente em torno 
das suas posições de equilíbrio num percurso limitado no espa-
ço. 

  Concluir que se a perturbação que origina a onda é o MHS 
de uma partícula do meio, eventualmente, numa situação ideal, 
todas as partículas do meio efetuarão movimento com as mes-
mas características, à medida que a perturbação as atinge (onda 
harmónica). 

 Recordar o significado das grandezas associadas a uma onda: 
amplitude A, comprimento de onda, λ, e velocidade de propaga-
ção v. 

 Concluir da análise gráfica do movimento ondulatório har-
mónico que a amplitude da onda é a mesma do MHS de cada 
partícula do meio. 

 Definir o período associado ao movimento ondulatório  
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 Verificar que, numa onda harmónica, o período do movimen-
to ondulatório é exatamente o mesmo do movimento oscilatório 
harmónico de cada partícula.  

 Reconhecer que no movimento ondulatório é transmitida 
energia ao longo do meio, assumindo estas as formas de energia 
cinética e potencial elástica.  

  Enunciar o princípio da sobreposição. 

  Definir ondas estacionárias. 

  Definir ondas transversais e ondas longitudinais. 

  Associar a propagação do som no ar (ou noutro meio mecâ-
nico) à propagação nesse meio da perturbação resultante do 
movimento rápido de vaivém de um objeto, dando origem a uma 
variação de pressão ao longo do meio. 

 Concluir que esta perturbação assume a forma de uma onda 
longitudinal, que é harmónica se o movimento que a origina for 
MHS. 

 Definir ondas sonoras como as perturbações (longitudinais) 
que se propagam num meio mecânico e cuja frequência é susce-
tível de estimular o ouvido humano. 

 Reconhecer que as ondas mecânicas podem refletir-se par-
cialmente quando passam de um meio mecânico para outro, o 
que obriga em muitos casos, quando se pretende um elevado 
grau de transmissão, a proceder-se a uma adaptação desses 
meios. 
 

 Reconhecer que o ouvido humano é um mecanismo   
extraordinário   que   permite  às pessoas a deteção de frequên-
cias sonoras entre 20 Hz e 20000 Hz, numa vasta gama de ener-
gias. 

 Descrever de forma resumida as principais partes constituin-
tes do ouvido.  

 Reconhecer que as ondas sonoras transportam energia que 
pode ser utilizada para efectuar trabalho como, por exemplo, 
forçar a membrana do tímpano a vibrar e que, em casos extre-
mos, pode ser suficiente para danificar janelas e edifícios.  

  Definir potência da onda como a quantidade de energia por 
segundo transportada por uma onda sonora, a qual é medida em 
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watt (W).  

  Definir intensidade do som, I , num ponto do espaço como o 
quociente da potência, P , que passa perpendicularmente a uma 
superfície pequena centrada nesse ponto, pela área, A , dessa 
superfície. 

  Reconhecer que a intensidade do som é uma grandeza que 
pode ser medida com a utilização de instrumentos, sendo W/m2 
a correspondente unidade SI. 

 Reconhecer a necessidade de construção de uma escala 
logarítmica para a intensidade sonora. 

  Definir o bel como a unidade de nível de intensidade sonora. 

 Deduzir, a partir da definição de intensidade do som, a lei do 
inverso dos quadrados: na ausência de reflexões em obstáculos e 
de absorção de energia no meio de transmissão, a intensidade 
sonora é inversamente proporcional à distância a uma fonte 
sonora pontual.  

Definir sonoridade como um atributo do som ouvido, que depen-

de da amplitude da onda e da frequência, mas que é determinada 

subjetivamente pela acuidade auditiva de cada indivíduo. 

Módulo 6 (Q5) – Equilibrio 

de oxidação-redução 

 

1. Reações de oxidação-redução 

1.1. Perspetiva histórica dos conceitos 

de oxidação e redução. 

1.2. Estados de oxidação e Tabela 

Periódica. 

1.3. Regras para a determinação dos 

números de oxidação. 

1.4. Espécie oxidada ou redutor e espé-

cie reduzida ou oxidante. 

1.5. Semi-reação de oxidação e semi-

 Situar, cronologicamente, a evolução conceptual dos termos 
oxidação e redução. 

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

 Reconhecer que a oxidação envolve a cedência de eletrões e 
que a redução envolve o ganho de eletrões. 

 Atribuir estados de oxidação aos elementos, em substâncias 
simples e compostas, a partir do “número de oxidação”. 

 Associar o “número de oxidação” de um elemento consti-
tuinte de um ião monoatómico ao valor da carga elétrica do 
mesmo. 

 Associar “número de oxidação” de um elemento, num dado 
estado, à carga que um átomo desse elemento adquiria se os 
eletrões, em cada ligação covalente, fossem atribuídos, aos áto-
mos mais eletronegativos. 

 Associar o número de oxidação 0 (zero) aos elementos 

 18 h 

(24 aulas 

45’) 

 Relatórios das atividades 
experimentais (apresenta-
ção dos resultados; discus-
são de dados ou resulta-
dos parcelares; modo com 
o aluno elabora as conclu-
sões e as apresenta). 
 Componente expositiva 
(apresentação oral/ traba-
lho escrito) dos trabalhos 
realizados. 
 Testes escritos. 
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reação de redução. 

1.6. Escrita e acerto de equações de 

oxidação-redução. 

1.7. Pares conjugados de oxidação-

redução. 

1.8. Reação de dismutação. 

 

2. A competição pela transferência de 

eletrões 

2.1. Forças relativas de oxidantes e de 

redutores: poder oxidante e poder 

redutor. 

2.2. Série eletroquímica. 

2.3. Constante de equilíbrio de reações 

de oxidação-redução: extensão da 

reação. 

 

3. As reações de oxidação-redução na 

natureza, no quotidiano e na indústria 

3.1. O metabolismo, a fotossíntese e a 

respiração como processos biológicos 

naturais de oxidação-redução. 

3.2. A importância das reações de oxi-

dação-redução. 

quando constituintes de substâncias elementares e um número 
diferente de zero quando constituinte de substâncias compostas. 

  Identificar os números de oxidação dos elementos hidrogé-
nio, oxigénio, metais dos grupos 1 e 2 da Tabela Periódica. 

 Aplicar regras na determinação de números de oxidação, 
nomeadamente o princípio da eletroneutralidade. 

 Enumerar alguns elementos que podem apresentar diferen-
tes estados de oxidação. 
 

 Identificar, numa reação de oxidação – redução, a espécie 
oxidada e a espécie reduzida. 

  Associar espécie reduzida ou oxidante como aquela que 
diminui o seu número de oxidação e espécie oxidada ou redutor 
como a que aumenta o seu número de oxidação numa reação de 
oxidação-redução. 
 

 Identificar, numa equação de oxidação – redução, a semi-
equação de oxidação e a semiequação de redução. 

 Reconhecer que, no acerto de equações de oxidação-
redução, o número total de eletrões cedidos na oxidação tem de 
ser igual ao número total de eletrões aceites na redução. 

  Acertar equações de oxidação-redução, em meio ácido e em 
meio alcalino pelo “método misto”. 
 

 Identificar numa reação de oxidação-redução os pares con-
jugados oxidação-redução. 

 Associar dismutação a uma reação de oxidação – redução 
em que o mesmo elemento é simultaneamente o oxidante e o 
redutor. 

  Reconhecer que algumas espécies químicas podem compor-
tar-se como espécie oxidada ou como espécie reduzida consoan-
te a outra espécie com quem reage. 

 Associar a reatividade de espécies químicas ao poder redu-
tor/oxidante como a capacidade observada de se oxidar/reduzir. 

 Reconhecer que os metais apresentam reatividades diferen-
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3.3. Extração de metais a partir dos 

respetivos minérios. 

 

tes quando reagem com a maior parte das soluções de ácidos 
diluídos. 
 

 Estabelecer uma série de oxidação-redução qualitativa ou 
série eletroquímica a partir da comparação da reatividade de 
metais com catiões de outros metais. 

 Estabelecer séries eletroquímicas a partir   da  comparação   
da   reatividade    dos halogéneos com soluções de halogenetos. 

 Reconhecer que quanto mais forte é um oxidante mais fraco 
é o redutor conjugado, ou quanto mais fraco é um oxidante, 
mais fraco é o redutor conjugado. 

 Prever, para dois pares óxido-redutores conjugados e a partir 
da série eletroquímica, o oxidante mais forte e o sentido espon-
tâneo da reação de oxidação-redução. 
 

 Escrever a expressão matemática que traduz a constante de 
equilíbrio Ke, em reações de oxidação-redução. 

 Relacionar a extensão de uma reação de oxidação-redução 
com os valores de Ke dessa reação de modo que a valores muito 
elevados correspondam reações muito extensas no sentido con-
siderado. 

 Interpretar o metabolismo, a fotossíntese e a respiração 
como processos biológicos naturais de oxidação-redução. 

 Reconhecer a importância da oxidação-redução na saúde 
como a ação do oxigénio e de outros agentes oxidantes nos pro-
cessos vitais. 

  Salientar a importância da oxidação-redução no ambiente 
como a formação de CO2 nas combustões e a oxidação da maio-
ria dos metais. 

  Identificar a corrosão como um processo natural de oxida-
ção de um metal. 
 

 Evidenciar a importância da oxidação-redução em alguns 
processos industriais. 
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Módulo 7 (F5) – Termodi-

nâmica 

1. Sistemas termodinâmicos  

1.1 O que é um sistema termodi-

nâmico. 

1.2 Fronteiras de um sistema ter-

modinâmico. 

1.3 Processos termodinâmicos.  

2. Variáveis de estado  

2.1 Breve história da termodinâ-

mica. 

2.2 Temperatura. 

2.3 Pressão e volume. 

2.4 Energia interna. 

3. Transferências de energia sob a 

forma de calor  

3.1 Mecanismos de transferência de 

energia sob a forma de calor.  

3.2 Condutores e isoladores do 

calor. 

3.3 Primeira Lei da Termodinâmica 

e Segunda Lei da Termodinâ-

mica. 

1. Sistemas termodinâmicos  

1.1. O que é um sistema termodinâmico.  

1.1.a. Identificar um sistema termodinâmico como um conjunto 

de um grande número de partículas, com dimensões mensuráveis, 

que evolui no tempo, contém uma determinada massa e uma 

determinada energia.  

1.1.b. Identificar sistemas termodinâmicos.  

1.2. Fronteira de um sistema termodinâmico   

1.2.1. Reconhecer a fronteira de um sistema termodinâmico 

como a parede, real ou conceptual, que o separa do uni-

verso.  

1.2.2. Caracterizar o tipo de fronteira como impermeável, rígi-

da ou adiabática.  

1.2.3. Identificar tipos de sistemas termodinâmicos como iso-

lados, fechados e abertos, relacionando-os com a respec-

tiva fronteira.  

1.3. Processos termodinâmicos   

1.3.1. Identificar processos termodinâmicos  

1.3.2. Exemplificar processos termodinâmicos com situações 

do dia-a-dia.  

2. Variáveis de estado  

2.1. Breve história da termodinâmica  

2.1.1. Perspectivar a evolução histórica da Termodinâmica em 

função da evolução da Teoria cinético-molecular.  

2.2. Temperatura  

2.2.1. Definir temperatura com base na Teoria cinético-

molecular.  

2.2.2. Identificar situações de equilíbrio térmico.  

2.2.3. Explicar o significado da Lei Zero da Termodinâmica.  

2.2.4. Identificar grandezas termométricas como aquelas que 

têm um determinado valor, função da temperatura do 

sistema.  

 17 h 

(23 aulas 

45’) 

 Relatórios das atividades 
experimentais (apresenta-
ção dos resultados; discus-
são de dados ou resulta-
dos parcelares; modo com 
o aluno elabora as conclu-
sões e as apresenta). 
 Componente expositiva 
(apresentação oral/ traba-
lho escrito) dos trabalhos 
realizados. 
 Testes escritos 
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2.2.5. Interpretar o funcionamento dos termómetros, com base 

na Lei Zero da Termodinâmica e no conhecimento de 

grandezas termométricas.  

2.2.6. Conhecer várias escalas termométricas (absoluta, Celsius 

e Fahrenheit).  

2.2.7. Compreender que a escala de temperatura absoluta é 

uma escala de referência da qual são deduzidas outras de 

utilização mais cómoda.  

2.3. Pressão e volume  

2.3.1. Identificar a pressão e volume como grandezas que, com 

a temperatura, caracterizam o estado termodinâmico de 

um sistema e se denominam variáveis de estado.  

2.4. Energia interna  

2.4.1. Caracterizar a energia interna, U, de um sistema como 

sendo a energia total (cinética e potencial) das partículas 

constituintes do sistema.  

2.4.2. Reconhecer que, num processo termodinâmico, as varia-

ções de energia interna de um sistema termodinâmico 

não podem ser desprezadas.  

2.4.3. Inferir que calor e trabalho não são variáveis de estado 

mas sim processos de fazer variar a energia interna de 

um sistema.  

3. Transferências de energia sob a forma de calor   

3.1. Mecanismos de transferência de energia sob a forma de calor  

3.1.1. Identificar o calor como uma medida da transferência de 

energia entre sistemas a temperaturas diferentes.  

3.1.2. Conhecer mecanismos de transferência de energia sob a 

forma de calor (condução e convecção).  

3.1.3. Interpretar os balanços energéticos em vários sistemas 

termodinâmicos simples.  

3.1.4. Identificar a caloria como unidade de energia.  

3.1.5. Relacionar matematicamente o joule com a caloria.  

3.2. Bons e maus condutores de calor  

3.2.1. Identificar como bons e maus condutores de calor alguns 



TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS TEMPO AVALIAÇÃO 
 

CPPSI_Física_Quimica_11º Ano_2016-17 (1)  Página 11 de 12 
 

materiais do dia-a-dia.  

3.2.2. Compreender o significado físico de condutibilidade 

térmica.  

3.2.3. Comparar valores de condutibilidade térmica, analisando 
tabelas para inferir se um dado material é bom ou mau 

condutor.  

3.2.4. Seleccionar materiais, de acordo com as suas caracterís-

ticas térmicas, que sejam adequados para o isolamento 

térmico.  

3.2.5. Associar a capacidade térmica mássica para um dado 

intervalo 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.  

3.2.6. Comparar valores de capacidades térmicas mássicas, 

analisando tabelas.  

3.2.7. Compreender o significado físico da grandeza capacida-

de térmica.  

3.2.8. Explicar fenómenos do dia-a-dia com base no conceito 

de capacidade térmica.  

3.3. Primeira Lei da termodinâmica  

3.3.1. Explicar o significado da 1ª Lei da Termodinâmica.  

3.3.2. Referir aplicações da 1ª Lei da Termodinâmica em situa-

ções do dia-a-dia.  

3.3.3. Interpretar a 1ª Lei da Termodinâmica como uma gene-

ralização da Lei da Conservação da Energia.  

3.3.4. Aplicar Uf - Ui = Q - W , em que Q é o calor que entra no 

sistema e W o trabalho realizado pelo sistema, em situa-

ções em que a energia interna do sistema se conserve ou 

não.  

3.3.5. Conhecer a convenção de sinais para o calor e o traba-

lho.  

3.4. Segunda Lei da Termodinâmica  

3.4.1. Definir o conceito macroscópico de entropia.  

3.4.2. Explicar o significado da 2ª Lei da Termodinâmica.  
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3.4.3. Referir que o funcionamento das máquinas térmicas se 

baseia na 2ª Lei da Termodinâmica.  

3.4.4. Associar o rendimento de uma máquina térmica ao quo-

ciente entre a energia transferida para o exterior sob a 

forma de trabalho e a energia recebida da fonte quente 

sob a forma de calor. • Calcular o rendimento de máqui-

nas térmicas em aplicações simples.  
 


