Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
MATRIZ DE EXAME

DISCIPLINA: Física e Química

Módulo 5 – Hidrostática e Hidrodinâmica

Duração: 50 minutos
Conteúdos

1. Estática dos fluídos
1.1. Os fluídos e sua classificação

Competências

Cotação

• Distinguir um fluido de um sólido. • Caracterizar um fluido em termos de isotropia, mobilidade e
viscosidade.
• Classificar os fluidos em gases e líquidos com base em: - viscosidade - compressibilidade - forças
de ligação entre as moléculas constituintes.
• Prever situações em que um sólido pode ter propriedades próximas dos fluidos, por variações da
pressão e da temperatura (lamas vulcânicas, por exemplo).

Material a
utilizar

- Caneta preta ou
azul
- Máquina de
calcular
não
programável

• Reconhecer que um líquido é um fluido incompressível, isto é, a sua massa volúmica é
aproximadamente constante.
• Reconhecer que os gases são fluidos compressíveis.

1.2. comportamento de um gás

• Descrever macroscopicamente o comportamento de um gás ideal em termos da teoria cinéticomolecular.
• Conhecer que 1 mol de moléculas de um gás ideal ocupa o volume de 22,4 L nas condições PTN.
• Descrever matematicamente o comportamento de um gás ideal através da equação pV = nRT.
• Calcular o valor da constante universal, R, dos gases ideais em unidades SI e em outras
vulgarmente utilizadas.
• Demonstrar que a equação de estado de um gás ideal contém as leis de Boyle-Mariotte e
GayLussac.
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Conteúdos

1.3. Lei fundamental da hidrostática

Competências

Cotação

Material a
utilizar

• Caracterizar o equilíbrio hidrostático.
• Caracterizar a pressão num ponto do interior ou da superfície de um líquido em equilíbrio
hidrostático. • Deduzir a lei fundamental da hidrostática : pB - pA = ρg(hB-hA).
• Compreender que, em consequência desta lei, num líquido em equilíbrio hidrostático: - a pressão é
a mesma em todos os pontos que estiverem à mesma profundidade - a pressão num líquido aumenta
com a profundidade - a superfície livre é horizontal.

- Caneta preta ou
azul
- Máquina de
calcular
não
programável

• Interpretar, com base nesta lei, o comportamento de um líquido num sistema de “vasos
comunicantes”.
• Interpretar o equilíbrio de líquidos não miscíveis. • Conhecer o princípio de funcionamento do
barómetro de Torricelli (Experiência de Torricelli)
• Interpretar o conceito de pressão absoluta, pressão atmosférica e pressão instrumental.
• Relacionar algumas unidades correntes de pressão tais como: pascal, bar, atmosfera, mm Hg e
torr.
• Reconhecer diversos tipos de medidores de pressão: manómetros e barómetros.

1.4. Princípio de Pascal

• Relacionar a pressão num ponto no interior de um líquido de massa volúmica ρ à profundidade h
com a pressão atmosférica patm: p = patm + ρgh.
• Aplicar a relação anterior na leitura de manómetros em U.
• Interpretar o princípio de Pascal. • Compreender que o princípio de Pascal é uma consequência
directa da lei fundamental da hidrostática.
• Descrever algumas aplicações do princípio de Pascal, tais como a prensa hidráulica e o elevador
hidráulico.

Página 2
152390 – Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches
Alameda Flâmula Pais | 4480-881 Vila do Conde
Telef.: 252 640 490 | Fax: Secretaria 252 640 499
URL: www.aedas.edu.pt |
Serv. administrativos: saafonsosanches@gmail.com

Conteúdos

!.5. Princípio de Arquimedes

Competências

Cotação

• Caracterizar a impulsão como a força resultante das forças de pressão que o fluido exerce sobre um
corpo nele mergulhado.
• Relacionar o módulo da impulsão que se exerce sobre um corpo mergulhado num fluido com a
massa volúmica do fluido e o volume de fluido deslocado pelo corpo: I = ρgV.
• Estabelecer a condição de flutuação de um corpo num fluido, aplicando a lei fundamental da
dinâmica.

Material a
utilizar

- Caneta preta ou
azul
- Máquina de
calcular
não
programável

• Descrever algumas áreas de aplicação do princípio de Arquimedes, tais como: - construção naval construção de dirigíveis.

2. Dinâmica dos fluídos

• Interpretar o débito de um líquido que se desloca num tubo como a quantidade de líquido (em
massa ou em volume) que atravessa a secção recta do tubo por unidade de tempo.

2.1. Movimento de um fluído

• Interpretar o conceito de débito-volume : Qv = ∆V / ∆t.
• Interpretar o conceito de débito-massa : Qm = ∆m/ ∆t.
• Reconhecer que a massa volúmica ρ do líquido pode ser obtida pela razão entre o débitomassa e
débito-volume : ρ = Qm / Qv.
• Identificar um líquido como um fluido incompressível, isto é, com massa volúmica ρ constante. •
Compreender a importância das leis fundamentais da Mecânica no estudo dos líquidos.
• Reconhecer que o movimento de um líquido pode ser descrito através da definição do vector
velocidade do líquido em cada ponto.
• Definir regime estacionário como aquele em que o vector velocidade do líquido em cada ponto é
constante no tempo.
• Definir linha de corrente que passa num ponto como a trajectória de uma partícula do líquido que
passa nesse ponto.
• Reconhecer que duas linhas de corrente não se cruzam em nenhum ponto
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Conteúdos

Competências

Cotação

Material a
utilizar

• Compreender que um conjunto de linhas de corrente pode formar um tubo de corrente.

2.2. A lei da conservação da massa e
a equação da continuidade

- Caneta preta ou
azul

• Associar a cada ponto de um tubo de corrente estreito a área, A, da secção recta do tubo nesse
ponto e o módulo da velocidade v do líquido nesse ponto.

- Máquina de
calcular
não
programável

• Reconhecer que as paredes de um tubo qualquer de corrente não podem ser atravessadas por
líquido.
• Interpretar a relação Av = const. como uma consequência da lei de conservação da massa , ∆m1/
∆t = ∆m2 / ∆t em que ∆m1/ ∆t e ∆m2 / ∆t são as massas de líquido que passam em quaisquer dois
pontos 1 e 2 de um tubo de corrente, por unidade de tempo, supondo que a massa volúmica do
líquido não varia.
• Compreender que a lei de conservação da massa implica que: - O débito-massa, em regime
estacionário, seja constante ao longo de um tubo de corrente: Qm = C.te
- O débito-volume (caudal), em regime estacionário, seja constante ao longo de um tubo de corrente:
te Qv = C.te
• Verificar que para fluidos incompressíveis, a relação entre débito-volume, QV , a velocidade v e a
área A é: QV = vA (equação da continuidade)
• Compreender que a equação da continuidade aplicada a fluidos incompressíveis (líquidos) num
tubo de corrente implica que a velocidade aumenta quando a secção recta diminui.

2.3. A lei da conservação da energia
e a lei de Bernoulli

• Compreender que as leis fundamentais da Mecânica (lei da conservação da massa, lei fundamental
da dinâmica e lei da conservação da energia) se podem aplicar, com certas precauções, ao estudo dos
Total
fluidos ideais e incompressíveis.
200 pontos
• Conhecer a expressão matemática da lei de Bernoulli.
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