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1.Objeto de avaliação
A prova de exame tem por referência o Programa de Educação Visual e Tecnológica do ensino
básico em vigor. Os conteúdos selecionados permitem avaliar aprendizagens realizadas passíveis de
avaliação, numa prova escrita de duração limitada, a nível de:


Comunicação Visual;



Gramática da Expressão Plástica;



Meios e Técnicas de Expressão Plástica;



Geometria;



Domínio de Técnicas.

2. Características e estrutura (domínios, conteúdos e cotações em pontos)
A prova apresenta 5 grupos de itens:
. Traçados geométricos simples;
. Aplicação de materiais e técnicas de desenho.
. Construção e aplicação de técnicas adequadas.
A prova é cotada para 100 pontos.
O aluno realiza todos os grupos no enunciado da prova.
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos apresentados para cada item.
A classificação da prova é expressa em percentagem de 0% a 100%.

GRUPOS

DOMÍNIOS

CONTEÚDOS

COTAÇÃO

 A linha;
 O ponto;
 As retas;
 Formas
GRUPO I

Geometria

Geométricas

50 pontos

Básicas;
 Traçados de Retas
Paralelas e
Perpendiculares;
 A circunferência;
 Medida.
 Elementos Formais
GRUPO II

Gramática da Expressão Plástica

do rosto;

10 pontos

 Forma.
 Elementos Formais:
- Luz/Cor
- Cores Primárias;
GRUPO III

Gramática da Expressão Plástica

- Cores Secundárias;

20 pontos

- Cores
Quentes/Frias;
- Cores Neutras.
 Códigos de
GRUPO IV

Comunicação Visual

Comunicação

20 pontos

Visual.
Meios e Técnicas de Expressão
GRUPO V

Plásticas

 Desenho;
 Reprodução Gráfica.

Domínio de Técnicas

3.Critérios gerais de classificação

25 pontos

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios de classificação
apresentados para cada grupo de itens e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de
classificação.
Será atribuída a cotação completa sempre que a resposta esteja de acordo com o conteúdo exigido e
que revele:
- A correta aplicação dos conceitos básicos;
- A qualidade geral dos registos gráficos e cromáticos;
- O domínio dos materiais e técnicas;
- A qualidade e o rigor nos traçados geométricos.
As respostas impercetíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
Todas as questões devem ser respondidas na folha da prova não sendo classificada qualquer questão
respondida fora dessa folha.
A uma pergunta não respondida ou anulada será atribuída a cotação de zero pontos.
Uma resposta rasurada que não permita a sua correta leitura, será considerada errada.
A resposta a uma questão que contempla apenas uma solução correta, será anulada se apresentar
várias soluções.
4. Material
O examinando apenas pode usar como material, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou
preta, lápis 3H (3), HB (2) e B, apara-lápis, borracha branca, régua, esquadro, compasso, lápis de cor e
pontas de feltro.
Não devem usar corretor na realização da prova.
5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

