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Materiais e Tecnologias 
 Para: 

 Reprografias 

Prova 313 | 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Escrita  Diretores de Turma 

Ensino Secundário 

Despacho Normativo 07-A/2022, de 24 de março 

 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

 

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Material autorizado; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação. 
  

Objeto da Avaliação 
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no 

Programa da disciplina de materiais e tecnologias em vigor. 

 

Aprendizagens Essenciais 
 

 Compreender a importância dos materiais e das tecnologias para a caraterização e compreensão do 

mundo físico que nos rodeia; 

 Reconhecer a importância da dimensão estética dos produtos e objetos do quotidiano; 

 Perceber o papel dos materiais, processos e tecnologias no desenvolvimento de produtos e objetos 

(design industrial); 

 Sinalizar algumas referências da história do design / design industrial, caracterizando materiais e 

processos de produção utilizados e situando-os no seu contexto histórico-cultural; 

 Identificar diferentes classes de materiais (madeiras, metais, cerâmicas, polímeros, compósitos, 

entre outras); 

 Reconhecer as principais propriedades dos materiais (estéticas, funcionais, físicas, mecânicas, não 

mecânicas, superfície, processamento, económicas, aplicações); 

 Distinguir os principais processos de transformação dos materiais; 

 Diferenciar classes de processos de produção (fundição, corte, conformação, ligação, entre outros) e 

identificar exemplos de aplicação; 

 Reconhecer os principais e mais relevantes processos de produção dos diferentes materiais; 
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 Caracterizar com uma linguagem adequada materiais e processos de transformação e produção de 

objetos e de outros produtos do quotidiano; 

 Compreender a evolução dos materiais e processos de produção ao longo dos tempos, 

reconhecendo o impacto desta evolução no desenvolvimento. 

 Aplicar tecnologias de produção de artefactos simples; 

 Dominar processos de manipulação, transformação, conformação e acabamento de materiais; 

 Realizar trabalhos práticos baseados em projetos reais; 

 Consolidar, através de simulação experimentação, saberes e competências que permitam 

compreender o mundo dos objetos e relacioná-los com os materiais e com as tecnologias; 

 Concretizar trabalhos experimentais como atividades privilegiadas no desenvolvimento de 

aprendizagens e competências técnicas (maquetas, modelos, protótipos, entre outros). 

 Comparar diferentes materiais relativamente às suas propriedades e aplicações mais correntes;  

 Selecionar materiais e processos de produção na construção de artefactos simples;  

 Estabelecer uma relação crítica entre necessidades humanas, expetativas, sugestão de novas 

necessidades e os objetos e produtos produzidos e consumidos;  

 Investigar com autonomia sobre materiais e tecnologias associadas ao desenvolvimento de 

artefactos e objetos. 

 
Temas 
 

Classes de materiais e de processos de produção.  

 

 A evolução dos materiais;  

 Classes de materiais;  

 Metais - Cerâmicas – Polímeros - Compósitos. 

 Propriedades dos materiais;  

 Funcionais  

 Processamento  

 Fabrico manual - Fabrico industrial - Ligações e acabamentos.  

 Estéticas  

 Textura e tato - Aparência.  

 Económicas o Preço - Disponibilidade.  

  Exemplos de aplicação  

 Classes de processos de produção; 

 Fundição - Corte - Conformação - Ligação - Exemplos de aplicação. 

 

Tecnologias dos materiais metálicos.  
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 Introdução aos materiais metálicos;  

 Caracterização e classificação; 

 Introdução aos processos de transformação;  

 Aplicações; 

 

 Tecnologias dos materiais cerâmicos. 

 Introdução aos materiais cerâmicos; 

 Caracterização e classificação;  

 Introdução aos processos de transformação;  

 Aplicações;  

 

Tecnologias dos materiais poliméricos. 

 Introdução aos materiais polímeros;  

 Caracterização e classificação;  

 Introdução aos processos de transformação;  

 Aplicações; 

 

Tecnologias dos materiais compósitos.  

 Introdução aos materiais compósitos;  

 Caracterização e classificação;  

 Introdução aos processos de transformação; 

 Aplicações; 

 

Caracterização da Prova 

 
 A prova é constituída por dois grupos de resolução obrigatória:  

  Grupo I: Respostas a perguntas objetivas, revelando compreensão de conceitos e conhecimentos 

sobre os diversos materiais.  

  Grupo II: Resolução de um problema de âmbito plástico-visual, cuja sequência deverá ser desenvolvida 

em três fases:  

a) Estudos e esboços;  

b) Desenvolvimento de uma solução;  

c) Memória descritiva e justificativa.  

  

 A prova é cotada para 200 pontos distribuindo-se 40 pontos para o primeiro grupo de incidência teórica, 

mas, de resposta curta. O segundo grupo será também teórico, mas, de resposta extensa com a cotação de 70 

pontos. O terceiro grupo recorrerá a momentos de escrita extensa e ao desenho como resposta gráfica. A 

cotação é de 90 pontos. 

 A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valores. 
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Quadro 1 – A estrutura da prova sintetiza-se no quadro que se segue: 

Grupos/Tipologia de itens Número 

de itens 

Conteúdos  Cotação 

Grupo I 

Itens de construção 

Resposta curta 

2 a 4 Classes de materiais e de 
processos de produção. 

 
 
 
 

 

40 

Grupo II 

Itens de construção 

Resposta extensa 

1 a 2 Análise de situações Exercícios de 

identificação / caracterização; 

Dissertação sobre um tema 

Proposto; 

70 

Grupo III 

Itens de construção 

Resposta extensa e de 

recurso ao desenho 

1 a 2 Análise de situações 

Desenvolvimento de uma solução 

gráfica  

90 

 

 

Material 
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta 

O examinando deve fazer-se acompanhar do seguinte material: 

Lápis de Grafite de várias durezas; Lápis de cor; Canetas de Feltro de ponta fina; 

 Material auxiliar ao desenho: 

Régua; Compasso; Esquadro; Papel vegetal. 

 Suporte: 

Folhas de papel A3 (tipo Cavalinho); Folha de papel A4 (pautado). 

 

Duração 
A Prova tem a duração de 120 minutos. 

 

Critérios Gerais de Classificação 
 Utilização de linguagem técnica adequada.  

 Caracterização correta dos materiais.  

 Descrição dos processos de transformação.  

 Dar exemplos de aplicações dos materiais.  
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 Rigor na arguição e fundamentação dos pontos de vista.   

 Rigor na utilização de conceitos.  

 Adequação das respostas às questões colocadas.  

  

 
 

 

 

 


