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Critérios de Classificação 
 

 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação de critérios específicos organizados por níveis de 

desempenho sendo atribuído a cada um desses níveis uma dada pontuação, expressa por um número inteiro. 
 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  

 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que 

não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Grupo I 

1 . …………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……… 40  pontos 

A resposta deve apresentar os seguintes elementos: 

A) Escreve o guião correspondente ao plano F5, de acordo com as regras de escrita de guião e explica, com 

linguagem científica adequada, a lei da Inércia com base na informação constante no plano. 

B) Escreve o guião correspondente ao plano F6, de acordo com as regras de escrita de guião e explica, com 

linguagem científica adequada, a lei da Inércia com base na informação constante no plano. 

C) Escreve o guião correspondente ao plano F5 com criatividade. 

D) Escreve o guião correspondente ao plano F6 com criatividade. 
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Níveis Descritores de desempenho Pontuação 

8 
A resposta: 

 apresenta os quatro elementos. 
40 

7 

A resposta: 

 apresenta os quatro elementos; 

 apresenta falhas nas regras de escrita do guião; 

 apresenta falhas na escrita do guião, com criatividade; 

 apresenta falhas na linguagem específica da disciplina de Físico-Química. 

35 

6 
A resposta: 

 apresenta os elementos A, B e C ou A, B e D.  
30 

5 

A resposta: 

 apresenta os elementos A, B e C ou A, B e D;.  

 apresenta falhas nas regras de escrita do guião; 

 apresenta falhas na escrita do guião, com criatividade; 

 apresenta falhas na linguagem específica da disciplina de Físico-Química. 

25 

4 

A resposta: 

   apresenta os elementos A e B 

ou 

   apresenta os elementos A e C 

ou 

   apresenta os elementos B e D 

20 

3 

A resposta: 

 apresenta os elementos A e B ou os elementos A e C ou os elementos B e D 

 apresenta falhas nas regras de escrita do guião; 

 apresenta falhas na escrita do guião, com criatividade; 

 apresenta falhas na linguagem específica da disciplina de Físico-Química. 

15 

2 
A resposta: 

   apresenta o elemento A ou o elemento B 
10 

1 

A resposta: 

 apresenta o elemento A ou o elemento B;  

 apresenta falhas nas regras de escrita do guião; 

 apresenta falhas na linguagem específica da disciplina de Físico-Química. 

5 

 

Grupo II  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………25 pontos 

 

A resposta deve apresentar os seguintes elementos: 

A) Elabora o plano F4 em articulação com a informação constante no guião. 

B) Aplica corretamente, à representação do plano F4, os conhecimentos da linguagem cinematográfica 

(plano aproximado). 
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A classificação da resposta a este item é feita em função do enquadramento da mesma num dos níveis de 
desempenho, de acordo com a tabela seguinte. 

 

Níveis Descritores de desempenho Pontuação 

4 
A resposta 

 apresenta os dois elementos. 
25 

3 

A resposta: 

 apresenta os dois elementos;  

 apresenta falhas na aplicação dos conhecimentos da linguagem 
cinematográfica (escala de planos). 

15 

2 

A resposta: 

 apresenta os dois elementos; 

 apresenta falhas na articulação entre a representação do plano F4 e a 
informação constante no guião. 

10 

1 

A resposta: 

 apresenta falhas na articulação entre a representação do plano F4 e a 
informação constante no guião. 

 apresenta falhas na aplicação dos conhecimentos da linguagem 
cinematográfica (escala de planos. 

5 

 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….………5 pontos 

Plano de pormenor. 
 
 

GRUPO III 

 

1. ………………………………………………….......................................................................................................... 30 pontos 

 

É utilizada uma grelha de observação para classificar os seguintes parâmetros: 

1. Manipula com correção o tripé e a máquina de filmar. 10 pontos 

2. Evidencia conhecimento do funcionamento básico de uma máquina de filmar. 10 pontos 

3. Aplica, na captação de imagem real, conhecimentos da linguagem cinematográfica (escala de 
planos). 

10 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

Níveis Descritores do nível de desempenho Pontuação 

3 - Atinge o parâmetro a observar. 10 

2 - Atinge parcialmente o parâmetro a observar. 5 

1 - Não atinge o parâmetro a observar. 0 


