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1. Objeto da avaliação 

A prova tem como referência o programa curricular e as metas definidas para a disciplina e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova com componente prática 

de duração limitada, nos domínios descritos no quadro I. 

 

2. Caracterização da prova 

A prova contempla um exercício de representação gráfica e uma construção 

tridimensional. Aconselha-se a consulta e estudo do manual adotado para a disciplina. 

 

 

Quadro I - Conteúdos e domínios a avaliar 

Conteúdos Domínios 

Comunicação 

Tecnológica 

(Representação 

Gráfica) 

Medição 

Materiais 

 

 Conhecer e aplicar normas de representação gráfica. 

 Interpretar esquemas de representação gráfica e técnica, suas 

codificações e simbologias técnicas. 

 Aplicar escalas de redução e ampliação. 

 Interpretar e representar informação, desenvolvendo ações 

orientadas para o registo gráfico de informação  

 Articular com rigor unidades de medida e instrumentos de 

medição. 

 Desenvolver ações orientadas para experiências que se 

transformam numa parte ativa do conhecimento. 
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3. Material 

O aluno deve ser portador do seguinte material: esferográfica de tinta azul ou preta; lápis 

de grafite nº 2; borracha; régua de 40 ou 50 cm; esquadro de 30º ou 45º; compasso; apara-

lápis; tesoura e cola líquida. Os restantes materiais para a realização da prova serão 

fornecidos pela escola. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

4. Duração 

A prova tem uma duração de 45 minutos. 

 

 

5. Critérios gerais de classificação 

 Na expressão gráfica rigorosa a classificação é atribuída de acordo com o rigor do traçado 

e das técnicas, assim como da observação das normas do desenho técnico.  

 Na construção tridimensional a classificação é atribuída de acordo com o domínio dos 

materiais, a aplicação das técnicas e a utilização dos instrumentos.  

 As cotações encontram-se no final do enunciado da prova.  

 


