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1. Objeto de avaliação 
A prova incide sobre os conteúdos do programa e tem como referência as aprendizagens 
essenciais estabelecidas para o respetivo ciclo de escolaridade. As metas curriculares 
estruturam-se em quatro domínios de referência, que se conjugam para o desenvolvimento 
de conhecimentos no contexto da Técnica, da Representação, do Discurso e do Projeto. 
No âmbito das aprendizagens específicas da disciplina para o 2.º Ciclo, incidindo sobre 
conteúdos como materiais básicos de desenho, os elementos constituintes da forma, a 
comunicação e narrativa visual, cor, espaço, património e discurso. 
 
2. Caracterização da prova 
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1 (2 grupos). 
 

Quadro 1 – Valorização dos domínios, conteúdos e aprendizagens específicas 

Tarefa 
Domínios 

de 
Referência 

Conteúdos 
Aprendizagens específicas da 

disciplina 
Cotação 

(em pontos) 

1 

T5 
A tecnologia 
e o objeto 
técnico 

 Reconhecer o papel da 

tecnologia. 

 Discriminar a relevância do 

objeto técnico. 

 Dominar a aquisição de 

conhecimento técnico. 

15 

R5 Medições 
 Reconhecer tipos de grandeza 
e respetivos instrumentos de 
medição. 

10 

D5 
Comunicação 
tecnológica 

 Aplicar princípios da 
comunicação tecnológica. 

 Desenvolver princípios da 
comunicação tecnológica. 

 Dominar a comunicação como 
um processo de organização 
de factos. 

15 

P5 
Fontes de 
energia 

 Distinguir as principais fontes 

de energia. 

 Compreender processos de 

produção e de transformação 

de energia. 

 Explorar soluções energéticas 

20 
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no âmbito dos operadores 

elétricos. 

 Dominar procedimentos de 
análise e de sistematização. 

T6 
Matérias-
primas e 
materiais 

 Conhecer a origem e 

propriedades dos materiais. 

 Reconhecer processos de 

transformação das principais 

matérias-primas. 

 Distinguir alterações no meio 

ambiente determinadas pela 

ação humana. 

15 

R6 Movimentos 

 Conhecer diversos tipos de 

movimentos. 

 Reconhecer operadores 

mecânicos de transmissão e 

de transformação do 

movimento. 

 Dominar a representação 

esquemática como registo de 

informação. 

15 

P6 

Processos de 
utilização, 
fabrico e 
construção e 
estruturas. 

 Conhecer tipos de estrutura. 

 Explorar estruturas no âmbito 

da forma e função. 

10 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipos de questões Tipos de Itens Nº de itens Cotação por item 
(em pontos) 

Itens de seleção 

Gráfica rigorosa:  
- medir  
- traçar  
 
Construção tridimensional:  
- cortar  
- vincar  
- dobrar  
- montar  
- colar  

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
20  
20  
 
 
15  
15  
10  
10  
10  

 
Critérios gerais de classificação  
Domínios cognitivo e motor  
- Nível 1- Executou incorretamente todas as fases do trabalho.  
- Nível 2- Executou incorretamente algumas fases do trabalho.  
- Nível 3- Executou razoavelmente as diferentes fases do trabalho, com alguma 
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preocupação de rigor.  
- Nível 4- Executou com correção e sentido estético, técnico, todas as fases do trabalho. 
 - Nível 5- Executou corretamente, de forma muito criativa e com elevado sentido estético 
e técnico, todas as fases do trabalho. 
As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da 
aplicação dos critérios de classificação relativos à tipologia de itens constantes na prova de 
exame.  
As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 
A cada etapa e/ou nível de desempenho corresponde uma dada pontuação, de acordo com 
o domínio dos conceitos, técnicas e procedimentos, a criatividade e expressão plástica, o 
rigor e higiene. 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada 
com zero pontos. 
 
3. Material 
Materiais e utensílios de que o examinando deve ser portador: 

- Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta; 
- Régua de 50 cm; 
- Esquadro de 450 ou de 300; 
- Compasso; 
- Lápis de grafite n.º 2/HB; 
- Afia lápis; 
- Borracha branca; 
- Tesoura 
- Caixa de lápis de cor (12 cores, mínimo); 
- Papel cavalinho A3. 

Não é permitido o uso de corretor. 
 
4. Duração 
45 minutos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aveiras de Cima, ______ de maio de 2019 
 
 
           Professor                 Coordenador de Departamento                      Diretor 

__________________         __________________________               _________________ 

__________________                 (Luís Manuel Jorge)                     (António Jorge Pedro) 

__________________ 


