
 

  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES 

 

 

 

Matriz da Prova de Fotografia Módulo 2 Professor/a Luís da Cruz 

 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 10.º 

 

Conteúdo/ Tema Objectivos / Competências de Avaliação Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

Câmara fotográfica/fotografia com 
equipamento digital.  
 

 
 

● Reconhecer os vários tipos de máquinas 

fotográficas. 

● Conhecer as semelhanças e diferenças entre 

máquinas digitais SLR e back digitais. 

 

● Conhecer as características das máquinas 

digitais. 

 

● Conhecer a resolução e tamanhos do sensor 

dos backs digitais. 

● Distinguir as semelhanças e as diferenças entre as 
das máquinas digitais e analógicas. 

● Identificar os vários tipos de objetivas e as 
respetivas funções. 

 

 

A prova é 

escrita e 

constituída 

por um grupo 

de itens, que 

podem ser do 

tipo resposta 

fechada: 

verdadeiro/fal

so e/ou  

escolha 

múltipla.  

resposta 

aberta, com 

ou sem pedido 

de justificação 

  
1.1  - 40 
pontos 
1.2 - 20 
pontos 

1.3 -  50 
pontos 
1.4 - 30 
pontos 
1.5 - 30 
pontos 
1.6 - 30 
pontos 

 
 

Total  
200 

Pontos 

 
*A classificação a atribuir a cada item é 

obrigatoriamente: 

– um número inteiro; 

– um dos valores resultantes da aplicação 

dos critérios gerais e específicos de 

classificação, previstos na respetiva grelha 

de classificação. 

*As respostas que se revelem ilegíveis ou 

que não possam ser claramente 

identificadas são classificadas com zero 

pontos. No entanto, em caso de omissão 

ou de engano na identificação de um item, 

o mesmo pode ser classificado se, pela 

resposta apresentada, for possível 

identificá-lo inequivocamente. 

*Se o examinando 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 apenas considerada a resposta 

apresentada em primeiro lugar. 

Itens de resposta fechada de escolha 

múltipla 

 

 

 E S 
L A 
 



*A cotação total do item só é atribuída às 

respostas que apresentarem de forma 

inequívoca a única alternativa correta. 

*São classificadas com zero pontos as 

respostas em que é assinalada: 

– uma alternativa incorreta; 

– mais do que uma alternativa. 

Itens de resposta fechada curta 

*As respostas corretas são classificadas 

com a cotação total do item.  

*As respostas incorretas são classificadas 

com zero pontos. 

*A classificação é atribuída de acordo com 

os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. 

*Caso a resposta contenha elementos que 

excedam o solicitado, só são considerados 

para efeito de classificação os elementos 

que satisfaçam o que é pedido, segundo a 

ordem pela qual são apresentados na 

resposta. Porém, se os elementos 

referidos revelarem contradição entre si, a 

classificação a atribuir é de zero pontos. 

Itens de resposta aberta 

*Os critérios específicos de classificação 

dos itens de resposta aberta apresentam-

se organizados por níveis de desempenho. 

É atribuída, a cada um desses níveis, uma 

única pontuação. 

*Caso a resposta contenha elementos que 

excedam o solicitado, só são considerados 

para efeito de classificação os elementos 

que satisfaçam o que é pedido, segundo a 

ordem pela qual são apresentados na 

resposta. Porém, se os elementos 

referidos revelarem contradição entre si, a 

classificação a atribuir é de zero pontos. 
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