MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PADRE BENJAMIM SALGADO
CURSOS PROFISSIONAIS
MATRIZ DE MÓDULO NÃO REALIZADO
Ano letivo: 2019/2020

CONTEÚDOS

1.Ótica geométrica
1.1. Reflexão da luz
.

1.2. Espelhos planos

1.3. Espelhos esféricos

Nível de ensino: Secundário
Ano: 2.º
Módulo: 6
OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

 Reconhecer que a luz muda de direção quando encontra uma
superfície polida ou rugosa.
 Reconhecer que a luz se propaga em linha reta.
 Distinguir reflexão da luz de difusão da luz.
 Caraterizar a normal à superfície polida, o ângulo de incidência e o
ângulo de reflexão.
 Verificar as leis da reflexão.
 Desenhar num diagrama a normal à superfície polida e as
direções dos raios incidentes e refletidos.
 Interpretar as caraterísticas das imagens dadas por um espelho
plano.
 Identificar o eixo principal de um espelho esférico.
 Identificar o foco de um espelho côncavo como o ponto onde
convergem os raios refletidos correspondentes aos raios
incidentes paralelamente ao eixo principal e próximos deste.
 Identificar o foco de um espelho convexo como o ponto de onde
divergem os raios refletidos correspondentes aos raios incidentes
paralelamente ao eixo principal e próximos deste.
 Interpretar as caraterísticas das imagens dadas por espelhos
côncavos.
 Interpretar as caraterísticas das imagens dadas por espelhos
convexos.
 Conhecer que a velocidade da luz depende do meio em que se
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ESTRUTURA

Formação: Científica
Duração: 90 minutos
Plano de estudos: DL 91/2013
CRITÉRIOS DE CORRECÇÃO

A prova
itens:

inclui Nos itens de escolha múltipla, é
atribuída a cotação total à
resposta correta, sendo as
- resposta
respostas incorretas cotadas com
fechada (escolha
zero pontos.
múltipla, ou
resposta curta). Num item de escolha múltipla, se
o examinando assinalar mais do
- resposta aberta
que uma opção, será atribuída a
envolvendo
cotação de zero pontos a esse
justificações e/ou
item.
cálculos
numéricos.
Se o examinando responder ao
mesmo item mais do que uma
vez, deverá ter eliminado, clara e
inequivocamente, a(s) resposta(s)
que considerou incorreta(s). No
caso de tal não ter acontecido,
será cotada a resposta que surge
em primeiro lugar.

COTAÇÕES

115
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Nos itens fechados de resposta
curta, caso a resposta contenha
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1.4. Refração da luz

propaga.
 Definir índice de refração absoluto n, como sendo o quociente
entre a velocidade da luz no vazio c e a velocidade da luz no meio
v: n = c/v.
 Desenhar num diagrama a normal à superfície de separação de
dois meios e as direções dos raios incidente, refletido e refratado.
 Aplicar a lei de Snell: n1 sin α1 = n2 sinα2 numa interface de
separação de dois meios de índices de refração n1 e n2, sendo α1
e α2 os ângulos de incidência e de refração, respetivamente.
 Identificar a condição em que pode ocorrer reflexão interna total.
 Conhecer o significado de ângulo crítico.
 Calcular o ângulo crítico recorrendo à lei de Snell.
 Reconhecer que o percurso da luz no interior de binóculos e a
transmissão de luz através de fibras óticas são exemplos de
1.6. Lentes esféricas
aplicação do fenómeno da reflexão interna total.
 Distinguir lentes esféricas convergentes e divergentes.
 Identificar os focos de lentes esféricas convergentes e
divergentes.
 Distinguir as imagens dadas por lentes esféricas convergentes e
divergentes.
1.7. Potência de uma
 Calcular a potência de uma lente.
lente
 Relacionar as diversas anomalias de visão com defeitos óticos
no olho humano.
Conhecer que tipo de lente corrige os defeitos de visão no olho
humano.

ESTRUTURA

CRITÉRIOS DE CORRECÇÃO

elementos
que
excedam
o
solicitado, só são considerados
para efeito de classificação os
elementos que satisfaçam o que é
pedido, segundo a ordem pela
qual
são
apresentados
na
resposta. Porém, se os elementos
referidos revelarem contradição
entre si, a cotação a atribuir é de
zero pontos.

COTAÇÕES

85

Os cenários de metodologia de
resposta apresentados para
alguns itens de resposta aberta
podem não esgotar todas as
hipóteses de resposta. Deve ser
atribuído um nível de desempenho
equivalente se, em alternativa, o
examinando apresentar uma outra
metodologia de resolução
igualmente correta.

Modelo: AEPBS-CP-027-2019b

CONTEÚDOS

Material utilizado: O aluno deverá levar para a prova escrita esferográfica de tinta azul ou preta e máquina de calcular.
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