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MATRIZ DA FICHA DE AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA DE FÍSICO-QUÍMICA 

8.º Ano 
Data: 18 de março de 2019                                                           Duração: 60 minutos 

1 - Caracterização da prova (teste): 

A prova irá incidir sobre conteúdos lecionados nos Domínios: I - REAÇÕES QUÍMICAS; II - SOM 

Os conjuntos de itens e alguns dos itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, 

tabelas, gráficos e figuras.  

Domínio Conteúdos Objetivos Cotação 
(em pontos) 
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Velocidade das 

reações químicas 

- Associar a velocidade de uma reação química à rapidez com 

que um reagente é consumido ou um produto é formado. 

- Identificar os fatores que influenciam a velocidade das 

reações químicas. 

- Conhecer os efeitos na velocidade de reações químicas da 

concentração dos reagentes, da temperatura, do estado de 

divisão do(s) reagente(s) sólido(s), da influência que a luz e 

da presença de um catalisador apropriado. 

- Associar os antioxidantes e os conservantes a inibidores. 

De 30 a 50 
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Produção e 

propagação do 

som 

- Distinguir fonte sonora de recetor sonoro. 

- Saber que o som é produzido por vibrações de um material 

e identificar as fontes sonoras em instrumentos musicais. 

- Conhecer o significado de frequência, e determinar a 

mesma na sua unidade SI. 

- Saber que a transmissão do som no ar se deve à propagação 

do movimento vibratório em sucessivas camadas de ar, 

surgindo, alternadamente, zonas de rarefação e zonas de 

compressão.  

- Indicar e interpretar que o som se propaga em sólidos, 

líquidos e gases, mas não se propaga no vácuo, com 

velocidades diferentes. 

- Calcular a velocidade do som usando a expressão v = d/Δt. 

De 50 a 70 

 

 

2 – Material: 

O aluno realiza a prova em folha própria e/ou no enunciado do teste, apenas podendo usar, como material de 

escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 


