
Atividade de correção de relatório

Você deverá avaliar um relatório de acordo com o os critérios fornecidos e com as instruções que seguem. A sua nota dependerá 
da qualidade da avaliação que você fizer. 
Instruções:

• O relatório deve ter sido redigido de forma que um colega seu, que não conheça o experimento, seja capaz de entender o 
conteúdo apresentado, as medições e a análise dos resultados.

• Com uma caneta vermelha, circule cada erro que você encontrar  no relatório e anote ao lado, na margem esquerda, o 
código do erro (veja tabela). Se achar necessário, escreva um comentário sucinto explicando o que você considera 
incorreto.

• Todos os erros encontrados devem ser indicados  .
Pontuação:

• O valor do relatório é 10 pontos. 

• Para cada tipo de erro encontrado subtraia 1 ponto, mas não de forma cumulativa. Por exemplo, um erro do tipo B2 pode 
ocorrer em várias partes do relatório, mas apenas 1 ponto deve ser subtraído (e não um ponto para cada ocorrência).

• No alto da primeira página do relatório coloque as informações:    Avaliador(es): (nomes) Nota: 

Tipos de erros cometidos no relatório Pontuação
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A1. Falta: Título, Objetivos, Introdução, Conclusão 1

A2. Procedimentos pouco claros; cópia parcial do roteiro; partes ilegíveis  1

A3. Gráfico: escala não adequada, falta legenda (se houver mais de uma curva), falta título ou unidade no(s) eixo(s) 1

A4. Resultados não estão em tabelas; faltam unidades na tabela 1
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B1. Número insuficiente de medidas ou não apresentou todas as medidas e/ou valores de grandezas necessárias 1

B2. Medidas sem incertezas ou unidades; no  incorreto de algarismos significativos; medições incorretas. 1
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  C1. Discussão dos resultados confusa ou incompleta; há erros conceituais na discussão/interpretação dos resultados 2

C2. Há resultados que não foram explicados ou discutidos ou não fez todos os itens do experimento 1

C3. Conclusão não adequada 1


