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O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

1- Objeto da Avaliação;  

2- Características e estrutura; 

3- Critérios gerais de classificação; 

4- Material;  

5- Duração  

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Educação Tecnológica e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova prática, de duração limitada nos domínios da TÉCNICA, REPRESENTAÇÃO, DISCURSO 

E PROJETO 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

Tipologia: Prova Prática. 

A estrutura da prova está assente no modelo de desenvolvimento das várias unidades temáticas do programa da disciplina, 

envolvendo a mobilização de conhecimentos/aprendizagens. 

A prova prende-se com a representação gráfica e montagem de circuitos eléctricos (simples) definidos no espaço 

bidimensional e tridimensional. 

 

A prova é constituída por duas partes – I, II.  

- Grupo I – Representação gráfica; 

- Grupo II – Fabricação/Construção.  

 

Na prova pretende-se que o examinando utilize instrumentos adequados na montagem de circuitos elétricos simples e os 

operadores elétricos adequados. Dependendo da situação enunciada, o examinando deve ser capaz de:  

- Elaborar o registo/projeto da situação dada;  

- Montar um circuito elétrico simples.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação 
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Tipologia de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens  

• Utilização correta de materiais, ferramentas e equipamentos. 10 

• Representação Gráfica 30 

• Fabricação / construção 50 

• Verificação do funcionamento 10 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Critérios gerais: 

▪ Domínio da linguagem tecnológica; 

▪ Domínio dos materiais; 

▪ Domínio das ferramentas, equipamentos e recursos; 

▪ Aplicação rigorosa das técnicas na execução do trabalho; 

▪ Apresentação do trabalho. 

 

- A classificação de cada grupo será feita por etapas de resolução; 

- A cotação a atribuir a cada grupo será a soma dos pontos obtidos em cada etapa; 

- Deverá ser atribuída a cotação de zero pontos a representações impercetíveis e/ou ambíguas. 

 

COTAÇÕES: 

A cotação total da prova é de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

- Grupo I – 30 pontos; 

- Grupo II – 70 pontos; 

 

4. MATERIAL 

Os alunos realizam a primeira parte em folha própria  

A segunda parte é realizada com materiais diversos fornecidos pela escola.  

O aluno tem que ser portador do seguinte material: esferográfica de cor azul ou preta, lápis de grafite n.º 2 (HB), compasso, 

borracha, afia e régua graduada. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

     5. DURAÇÃO 

       A prova tem a duração de 45 minutos. 


