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Cidadania e Desenvolvimento                                                                       2021 

 

 

Prova Oral 96  

………………………………………………………………………………….………… 
 

9.º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 
 
1. Introdução 
 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência de 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento                                               

com vista a uma certificação de conclusão do 3.º ciclo do ensino básico, para alunos 

autopropostos. O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à 

prova: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material; 

• Duração; 

 
Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, para 

que fique devidamente informado sobre a prova que irá realizar. 

 
 
2. Objeto de avaliação 
 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens de acordo com os referenciais de base: O 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, o documento “Estratégia para a 

Cidadania e Desenvolvimento”, os domínios, os temas e as aprendizagens essenciais a 

desenvolver no terceiro ciclo. 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de 

duração limitada. 
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Domínios e temas  
 
A prova incide sobre os seguintes domínios e temas: 

 
DOMÍNIO A - Educação Ambiental 

 

•  Pensamento crítico e criativo 

• Integração de conteúdos de outras áreas do saber 

 

▪ DOMÍNIO B – Literacia financeira e educação para o consumo 

 

• Compreensão dos problemas da actualidade 

• Problematizar situações 

• Integração de conteúdos de outras áreas do saber 

 
3. Características e estrutura 

 

O tipo de prova é oral.  

A prova incidirá apenas sobres os dois domínios referidos anteriormente, tendo por 

suporte pequenos textos, imagens ou vídeos.  

A prova é classificada com um total de 100 pontos.  

A sequência de tarefas pode desenvolver os seguintes tipos de atividades:  

•Visionamento de um documentário/videoclip/notícia;  

•Leitura/audição de um texto (notícia/artigo de uma revista…) e resposta a questões 

relativas aos conteúdos temáticos envolvidos;  

•Análise de um "cartoon";  

•Visualização de imagens e resposta a questões relativas aos conteúdos temáticos 

presentes. 

 
4. Critérios gerais de classificação 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação e é expressa por um número, previsto na grelha de 

classificação.  

Na prova oral serão seguidos os seguintes critérios: 

• O aluno sabe interpretar, selecionar, organizar a informação e usar adequadamente a 

expressão oral para estruturar o pensamento e comunicar - adequação à situação de 

comunicação; resposta às questões colocadas, no registo adequado (eficácia 
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comunicativa) - 30%  

• O aluno apresenta as suas opiniões, fundamentando-as e defendo-as com argumentos 

válidos - articulação das ideias; grau de desenvolvimento; uso de conectores, riqueza 

vocabular e outros elementos de coesão (coerência e organização) - 20%  

• O aluno no seu discurso manifesta tolerância e rejeita todas as formas de discriminação 

e de exclusão social - 25% 

 • O aluno analisa criticamente a realidade e escolhe a estratégia adequada à resolução 

da situação /problema - 25%  

• As respostas que se revelem totalmente desajustadas no conteúdo ou no registo são 

classificadas com zero pontos. 

 
5. Material 
 
O material a utilizar será disponibilizado pelo professor interlocutor. 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

 
6. Duração 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
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Geografia                                                                                                                   2021 
 

 

Prova 18  

………………………………………………………………………………….………… 
 

9.º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 
1. Introdução 
 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência de 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia, com vista a uma 

certificação de conclusão do 3.º ciclo do ensino básico, para alunos autopropostos. O 

presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material; 

• Duração; 

 
Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, para 

que fique devidamente informado sobre a prova que irá realizar. 

 
2. Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência o Programa de Geografia do Ensino Básico, aplicando-se 

supletivamente as Metas Curriculares de Geografia e as Aprendizagens Essenciais. 

 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada. 

 

A prova apenas integra itens relativos aos conteúdos adiante apresentados. Assim, não 

são objeto de avaliação os conteúdos do 7.º, do 8.º e do 9.º ano que não constem da 

presente Informação. Com esta opção não se pretende condicionar a gestão do Programa 

pelos professores, nem eliminar qualquer conteúdo do Programa da disciplina, mas 

apenas delimitar os conteúdos para esta prova específica. 
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CONTEÚDOS 
 

Quadro 1 – Valorização relativa dos temas 

Tema Unidade Didática 
Conteúdos 

Programáticos 
Valorização 
(em pontos) 

A Terra: Estudos e 
Representações 

• Descrição da Paisagem e 
seus elementos 

• Mapas como forma de 
representar a superfície 
terrestre 

• Localização dos diferentes 
elementos da superfície 
terrestre. 

- Descrição da 
Paisagem e seus 
elementos 
- A superfície terrestre 
representada em 
mapas 
- A escala dos mapas e 
sua utilização 
- Localização absoluta 

26 

O Meio Natural e 
Riscos Ambiente e 
Sociedade 

• Clima e formações 
vegetais 

• Relevo 

- Distribuição e 

características dos 

climas  

- Biomas 

- A dinâmica do 

litoral. 

27 

População e 
Povoamento 

•  População 

•  Mobilidade  

• Áreas de fixação humana 

- Evolução 
demográfica mundial 
-Distribuição da 
população mundial 
- As causas e as 
consequências das 
migrações 
- Organização 
morfofuncional das 
cidades 

15 

Atividades 
Económicas 

• Atividades económicas: 
recursos, processos de 
produção e 
sustentabilidade 

• Setor I 

• Setor III 

- Atividade agrícola 
- Características do 
espaço agrário 
- Agricultura 
tradicional versus 
agricultura moderna 
- O turismo 
- O turismo em 
Portugal 

12  

Contrastes de 
Desenvolvimento 

• Países Desenvolvidos 
versus Países em 
Desenvolvimento 

• Interdependência entre 
espaços com diferentes 
níveis de desenvolvimento 

- Crescimento 
económico e 
desenvolvimento 
humano  
- Obstáculos ao 
desenvolvimento 
- Soluções para 
atenuar os contrastes 
de desenvolvimento 

20  
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3. Características e estrutura 
 

A prova é cotada para 100 pontos, apresentando cinco grupos de questões que podem 

apresentar a seguinte tipologia de itens: 

 

ITENS DE SELEÇÃO: 

- escolha múltipla 

- associação / correspondência 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO: 

- resposta restrita 

- resposta curta 

- resposta extensa 
 

Cada grupo que constitui o teste pode incluir itens sobre conteúdos de diferentes temas 

articulados de forma coerente. 

 

Dada a relevância da observação e da aprendizagem, por parte dos alunos, de diversas 

técnicas gráficas, cartográficas e estatísticas, cada grupo tem como ponto de partida, pelo 

menos, um documento (mapa, imagem, texto, notícia, quadro com dados estatísticos, 

etc.). 

 

Os diferentes itens podem abordar a realidade portuguesa e incluir comparações com 

outras realidades semelhantes ou contrastantes de outros países. 

 
 

4. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 

número inteiro, previsto na grelha de classificação. As respostas 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 uma resposta, esta pode ser classificada 

se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 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. 
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ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

 A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca 

a única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja 

assinalada: uma opção incorreta; mais do que uma opção. Não há lugar a classificações 

intermédias.  

 

Associação / Correspondência  

Considera-se incorreta qualquer associação / correspondência que relacione um 

elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto.  

 

Itens de construção 

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 

considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a 

identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero 

pontos. As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar 

exatamente os termos e / ou as expressões constantes dos critérios específicos de 

classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao 

solicitado. 

 

Resposta curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas 

incorretas são classificadas com a cotação de zero pontos. Não há lugar a classificações 

intermédias.  

 

Resposta restrita e resposta extensa  

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a 

avaliação simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio 

da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 
 

5. Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar 

este limite de tempo. 
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6. Material 
 
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 
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História                                                                                                                   2021 
 

 

Prova 19  

………………………………………………………………………………….………… 
 

9.º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 
1. Introdução 
 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência de 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de História, com vista a uma 

certificação de conclusão do 3.º ciclo do ensino básico, para alunos autopropostos. O 

presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material; 

• Duração; 

 
Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, para 

que fique devidamente informado sobre a prova que irá realizar. 

 
2. Objeto de avaliação 
 
A prova de História tem por referência o Programa de História em vigor para o 3.º ciclo 

do ensino básico (homologado em 1991). 

 
A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada. 

 
A prova apenas integra itens relativos aos conteúdos adiante apresentados. Assim, não 

são objeto de avaliação os conteúdos do 7.º, do 8.º e do 9.º ano que não constem da 

presente Informação. Com esta opção não se pretende condicionar a gestão do Programa 

pelos professores, nem eliminar qualquer conteúdo do Programa da disciplina, mas 

apenas delimitar os conteúdos para esta prova específica. 
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CONTEÚDOS: 
 
7.º ANO 
 
DOMÍNIO B – A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO 

 

B1• OS GREGOS NO SÉCULO V A.C. 

• Atenas e o espaço mediterrâneo (O mundo helénico no século V a.C.; Atenas: 

recursos económicos e abertura marítima).    

• A democracia na época de Péricles (A sociedade ateniense; a vida quotidiana; O 

funcionamento do regime democrático).  

• Religião e cultura (A formação do cidadão; Os deuses e o culto; O teatro, O 

pensamento e a arte). 

 
 
8.º ANO 
 
DOMÍNIO E – EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI 

 
E1• O EXPANSIONISMO EUROPEU 

• Rumos da expansão quatrocentista (Condições da prioridade portuguesa no 

processo de expansão europeia; Interesses dos grupos sociais e do poder régio no 

arranque da expansão portuguesa; Descobrimentos e conquistas no período 

henriquino: áreas e processos de exploração; A política expansionista de D. João 

II e a rivalidade luso-castelhana). 

• A afirmação do expansionismo europeu: os impérios peninsulares (Os 

Portugueses na África Negra; A penetração portuguesa no mundo asiático; 

Espanhóis e Portugueses na América: o domínio das civilizações ameríndias). 

• O comércio à escala mundial (As novas rotas do comércio intercontinental: 

dinamização dos centros económicos europeus; Circulação de produtos e suas 

repercussões no quotidiano).  

 
9.º ANO 
 
DOMÍNIO J – DA GRANDE DEPRESSÃO À II GUERRA MUNDIAL 

 
J1•CRISE, DITADURAS E DEMOCRACIA NA DÉCADA DE 30 
 

• Os regimes fascista e nazi (A consolidação do fascismo em Itália; O totalitarismo 

hitleriano na Alemanha). 
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• A ditadura salazarista em Portugal (A edificação do "Estado Novo"; 

Corporativismo e colonialismo). 

• A era estalinista na U.R.S.S (Coletivização e planificação da economia; A violência 

totalitária). 

 

J2• A II GUERRA MUNDIAL: VIOLÊNCIA E RECONSTRUÇÃO 

 

• O desenvolvimento do conflito (Da paz armada à mundialização da guerra; A 

Europa sob domínio nazi; A derrota alemã e o aniquilamento do Japão).  

• Os caminhos da paz (Alterações no mapa político mundial; A procura de uma paz 

duradoura: a O.N.U.). 

 

 
3. Características e estrutura 
 
A prova é cotada para 100 pontos e apresenta quatro grupos de itens. 
 
Os itens / grupos de itens têm como suporte um ou mais documentos, cuja análise é 
exigida. 
 
Alguns dos itens / grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens 
relativas a mais do que um dos temas do Programa. 
 
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas 
no Programa. 
 
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro 
seguinte. 

 
Quadro 1 –Tipologia, número de itens e cotação 

 
Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

ITENS DE SELEÇÃO 

6 a 10 2 a 8 
• Escolha múltipla 

• Associação/ Correspondência  

• Ordenação 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 

6 a 10 3 a 15 
• Resposta curta 

• Resposta restrita 

• Resposta extensa 

NOTA: Alguns dos itens de escolha múltipla e de associação / correspondência 
podem apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. 
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4. Critérios gerais de classificação 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 

número inteiro, previsto na grelha de classificação. 
 
As respostas 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 uma 

resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a 

que diz respeito. 
 
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. 
 
 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 
 
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca 

a única opção correta. 
 
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 
 
— uma opção incorreta;  
 
— mais do que uma opção.  
 
Não há lugar a classificações intermédias. 
 
 
 
Associação / Correspondência 
 
Considera-se incorreta qualquer associação / correspondência que relacione um 

elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 
 
 
 
Ordenação 
 
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 

integralmente correta e completa. 
 
São classificadas com zero pontos as respostas em que: 
 
— seja apresentada uma sequência incorreta;  
 
— seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias.  
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ITENS DE CONSTRUÇÃO  
 
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 

considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a 

identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero 

pontos.  

 
As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente 

os termos e / ou as expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde 

que o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao solicitado. 
 
 
Resposta curta 
 
As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas 

incorretas são classificadas com a cotação de zero pontos. Não há lugar a classificações 

intermédias. 
 
 

Resposta restrita 

Resposta extensa 
 
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a 

avaliação simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio 

da comunicação escrita em língua portuguesa. 
 
 
5. Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar 

este limite de tempo. 

 
6. Material 
 
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 
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FÍSICO – QUÍMICA                                                                                        2021 

Prova 11 | 

9º Ano / 3º Ciclo do Ensino Básico 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga as características da prova de equivalência à frequência do 3º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Físico-Química, a realizar em 2021, e dá a conhecer os seguintes 

aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa de Físico-Química do ensino básico e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita (E) e numa prova prática (P) de duração 

limitada, nomeadamente a capacidade de aplicar conhecimentos na resolução de problemas e 

em situações que implicam comunicação e raciocínio científicos, bem como a manipulação de 

materiais, instrumentos e equipamentos. 

Não sendo relevante para a construção do teste a valorização relativa de cada um dos domínios, 

todos os conteúdos neles constantes, e indicados no quadro seguinte, serão passivos de serem 

abordados na prova. 

 

 

Quadro 1 – Domínios 

DOMÍNIOS 

Espaço Materiais 
Som e Luz 

Reações Químicas 

Movimento e Forças 

Eletricidade 

Classificação dos Materiais 
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3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

3.1. PROVA ESCRITA 

A prova está organizada por grupos de itens. 

Alguns dos itens/grupos de itens podem conter informações fornecidas por meio de diferentes 

suportes, como, por exemplo, textos, figuras, tabelas e gráficos. 

Alguns dos itens podem incidir sobre a aprendizagem feita no âmbito das experiências 

educativas realizadas em laboratório, e podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a 

mais do que um dos domínios do Programa. 

A prova é cotada para 100 pontos e a sequência dos itens pode não corresponder à sequência 

dos domínios no Programa. 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação (em pontos) 

Itens de Seleção 10 a 16 3 

Itens de Construção 6 a 20 3 a 6 

 

Nos itens de seleção, apenas de escolha múltipla, o aluno deve selecionar a opção correta, de 

entre as quatro opções que lhe são apresentadas. 

Nos itens de construção, as respostas podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma 

expressão, a uma frase, a um número, a uma equação ou a uma fórmula (itens de resposta curta); 

ou podem envolver a apresentação, por exemplo, de uma explicação, de uma previsão, de uma 

justificação e/ ou de uma conclusão (itens de resposta restrita); ou podem implicar a apresentação 

de cálculos e de justificações e/ ou de conclusões (itens de cálculo). 

A prova pode incluir uma tabela de constantes, tabela de iões, um formulário e/ ou uma tabela 

periódica. 

 

3.2. PROVA PRÁTICA 

A Prova Prática (P) implica a realização de tarefas objeto de avaliação performativa, em situações 

de organização individual ou em grupo, a manipulação de materiais, instrumentos e 

equipamentos, com eventual produção escrita, que incide sobre o trabalho prático e ou 

experimental produzido, implicando a presença de um júri e a utilização, por este, de um registo 

de observação do desempenho do aluno. A prova é cotada para 100 pontos. 
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4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Na correção das provas serão cotadas as respostas, de acordo com a cotação da prova, tendo em 

conta os seguintes aspectos: 

• Utilização adequada da terminologia científica; 

• Utilização de uma escrita clara e rigorosa; 

• Correta aplicação matemática a questões físicas; 

• Correta aplicação das unidades SI. 

 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. Em caso de omissão ou de engano na 

identificação de uma resposta, esta deve ser classificada se for possível identificar 

inequivocamente o item a que diz respeito. As respostas que não possam ser claramente 

identificadas são classificadas com zero pontos. 

 

Se o examinando responder a um item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificadas, deve ser considerada apenas a resposta 

que surgir em primeiro lugar. 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

- uma opção incorreta; 

- mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

RESPOSTA CURTA 

Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por 

níveis de desempenho. 

Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de 

desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas 

incorretas são classificadas com zero pontos. Nesses casos, não há lugar a classificações 
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intermédias. Se a resposta contiver elementos contraditórios ou que excedam o solicitado, deve 

ser classificada com zero pontos. 

RESPOSTA RESTRITA 

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis 

de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao solicitado, 

podem não apresentar exatamente os termos e/ ou as expressões constantes dos critérios 

específicos de classificação, desde que a linguagem usada em alternativa seja adequada. 

CÁLCULO 

Os critérios de classificação dos itens de cálculo apresentam os passos de resolução e a pontuação 

correspondente a cada passo. 

A classificação a atribuir à resposta ou a um item resulta da soma das pontuações obtidas em cada 

passo de resolução, tendo em conta os critérios específicos de classificação. 

O examinando deve respeitar sempre a instrução relativa à apresentação de todos os cálculos 

efetuados, assim como apresentar todas as justificações e/ ou conclusões eventualmente 

solicitadas. A apresentação apenas do resultado final é classificada com zero pontos. 

A qualquer processo de resolução, desde que correto, será atribuído a cotação total. Quando um 

resultado depender de outro(s) anterior(es), em caso de erro no(s) anterior(es), não será 

novamente penalizado. 

Será descontado 1 % por: 

• unidades omitidas ou incorretas (por cada questão); 

• cada fórmula omitida ou incorreta (por cada questão); 

• cada cálculo omitido ou incorreto (por cada questão). 

 

A ponderação relativa à prova escrita é 50% e à prova prática é 50%. 

 

5. DURAÇÃO 

A prova escrita (E) tem a duração de 45 minutos, sem qualquer tolerância. 

A prova prática (P) tem a duração de 45 minutos, sem qualquer tolerância. 

 

6. MATERIAL AUTORIZADO 

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

indelével, azul ou preta, e calculadora científica simples (não alfanumérica e não programável). 

Não é permitido o uso de corretor nem lápis. Não é permitido o uso de Tabela Periódica. 
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Ciências Naturais                                                                                                                        2021 

 
 

Prova 10 

 
9º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico  

 
 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Equivalência à Frequência da disciplina 

de Ciências Naturais com vista a uma certificação de conclusão do 3º ciclo do ensino básico, para alunos 

autopropostos. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

- Objeto de avaliação; 

- Caraterísticas e estrutura; 

- Critérios gerais de classificação; 

- Material; 

- Duração. 

 

 

2. Objeto de avaliação  

A Prova de Equivalência à Frequência de Ciências Naturais tem por referência as Aprendizagens 

Essenciais para o 3.º ciclo do ensino básico da disciplina, com especial enfoque nas áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A prova permite avaliar, no âmbito dos temas organizadores, a aprendizagem passível de avaliação, nas 

componentes escrita e prática, de duração limitada, enquadrada por um conjunto de conhecimentos, 

capacidades e atitudes. 

 

2.1. Componente escrita 

Os temas, subtema e conhecimentos, capacidades e atitudes que constituem objeto de avaliação da 

componente escrita, bem como a cotação atribuída, são os que se apresentam no quadro I. 

 

Quadro I – Temas organizadores, subtema, conhecimentos, capacidades e atitudes e cotação 

TEMA 
ORGANIZADOR 

(Subtema) 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

COTAÇÃO 
(PONTOS) 

TERRA EM 

TRANSFORMAÇÃO 

(Consequências da 

dinâmica interna da 

Terra) 

- Compreender o conceito de sismo. 

- Distinguir hipocentro de epicentro sísmico e intensidade de magnitude 

sísmica. 

- Distinguir a Escala de Richter da Escala Macrossísmica Europeia. 

- Compreender o mecanismo de ocorrência de sismos. 

20 
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SUSTENTABILIDADE 

NA TERRA 

- Interpretar cadeias tróficas.  

- Sistematizar cadeias tróficas, indicando formas de transferência de 

energia. 

- Analisar criticamente exemplos de impactes da ação humana que 

condicionem as cadeias/teias alimentares. 

20 

VIVER MELHOR NA 

TERRA 

- Identificar os constituintes do sangue, relacionando-os com a função 

que desempenham no organismo. 

- Relacionar o modo de atuação dos leucócitos com a função que 

desempenham no sistema imunitário. 

- Identificar a morfologia e a anatomia do coração de um mamífero, 

explicitando os seus principais constituintes e as respetivas funções. 

- Relacionar os constituintes do sistema cardiovascular com o ciclo 

cardíaco. 

- Distinguir os diferentes tipos de linfa explicitando a sua função. 

- Conhecer as transformações ocorridas durante da puberdade. 

- Comparar as estruturas dos órgãos reprodutores humanos com as 

funções desempenhadas, e explicar, sumariamente, os processos da 

espermatogénese e da oogénese. 

60 

TOTAL 100 

 

2.2. Componente Prática 

A componente prática da Prova de Equivalência à Frequência consiste na execução de uma atividade 

pratica/experimental, no âmbito do tema Viver melhor na Terra (identificação de nutrientes e compreensão 

das transformações químicas da digestão), seguida do tratamento, interpretação e apresentação dos 

resultados obtidos. 

 

 

3. Caraterísticas e estrutura 

3.1. Componente escrita 

Os alunos respondem no enunciado.  

A prova está organizada por grupos de itens e é cotada para 100 por cento. 

Os itens / grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, 

tabelas, gráficos, mapas, fotografias e esquemas. Os suportes textuais apresentam extensão variável, 

consistindo em pequenos excertos ou em documentos mais longos. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada das diferentes aprendizagens essenciais da disciplina. 

Alguns dos itens / grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do 

que um dos temas/subtema das aprendizagens essenciais. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas/subtema das 

aprendizagens essenciais da disciplina. 
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro II. 

 
 

Quadro II – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número  
de itens 

Cotação 
(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

· Escolha múltipla; 

· Associação / Correspondência; 

· Ordenação. 

16 a 20 3 a 8 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

· Resposta curta; 

· Resposta restrita. 

5 a 9 3 a 8 

 
 

3.2. Componente Prática 

Os alunos respondem no enunciado.  

A componente prática, cotada para 100 por cento, é avaliada tendo em conta o desempenho do aluno nos 

aspetos seguintes: 

- cumprimento de regras de laboratório; 

- correção na execução das diversas etapas da atividade prática/experimental; 

- capacidade de analisar e interpretar resultados; 

- capacidade de concluir a partir de resultados; 

- capacidade de prever resultados em situação similar/alternativa. 

Estes descritores constam de uma grelha de observação de desempenho e serão explicitados de acordo 

com a atividade prática/experimental proposta nesta componente. 

A interpretação, tratamento e discussão dos resultados experimentais serão orientados por um breve 

questionário ao qual o aluno deve responder com clareza. 

 

 

4. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na 

grelha de classificação. 

As respostas 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 uma resposta, esta pode ser classificada 

se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

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. 

 



 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

 

Código 10   /   Página 4/5 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 

correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

- uma opção incorreta; 

- mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Associação / Correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 

associação / correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um 

elemento do outro conjunto. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de 

desempenho. 

 

Ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta e 

completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

- seja apresentada uma sequência incorreta; 

- seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses 

níveis, uma única pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, 

permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois 

tidos em consideração. 

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, 

ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é 

atribuída a classificação de zero pontos. 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e / ou 

as expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja 

cientificamente válido e adequado ao solicitado. 

Resposta curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

Resposta restrita 

Os itens de resposta restrita são classificados tendo em conta dois parâmetros: 

 Conteúdo; 
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 Discurso e rigor científico. 

Os critérios de classificação para estes parâmetros estão organizados por níveis de desempenho. A cada 

nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É classificada com zero pontos qualquer resposta 

que não atinja o nível 1 de desempenho. 

O parâmetro Discurso e rigor científico só é avaliado nos tópicos do parâmetro Conteúdo que tenham sido 

validados na resposta, pelo que a atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro Conteúdo implica 

a atribuição de zero pontos no parâmetro Discurso e rigor científico. 

 

Parâmetro Nível Descritores de desempenho Pontuação 

Discurso e 

rigor 

científico 

2 
Apresenta um discurso estruturado e com rigor 

científico. 
2 

1 

Apresenta falhas em apenas um dos aspetos: 

• estruturação do discurso; 

• rigor científico. 

1 

0 

Apresenta falhas nos dois aspetos: 

• estruturação do discurso; 

• rigor científico. 

0 

 

 

5. Material  

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

Para a componente prática os alunos deverão utilizar bata. 

 

 

6. Duração  

Qualquer das componentes da Prova de Equivalência à Frequência (escrita e prática) tem a duração de 45 

minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 
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MATEMÁTICA                                                                                                                             2021 
 

Prova 92  

9º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência 

do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Matemática, a realizar em 2021, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Material; 

• Duração; 

• Critérios gerais de classificação. 

 

Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno, para que fique devidamente 

informado sobre a prova que irá realizar. 

Importa ainda referir que, nesta prova, o grau de exigência decorrente dos enunciados 

dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão 

balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada, incidindo sobre os domínios seguintes: 

• Números e Operações (NO) 

• Geometria e Medida (GM) 

• Funções, Sequências e Sucessões (FSS) 

• Álgebra (ALG) 

• Organização e Tratamento de Dados (OTD) 
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Caracterização da prova 
 
 

A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2), sendo o uso da 

calculadora permitido apenas na resolução do Caderno 1. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras 

e gráficos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios ou dos 

respetivos conteúdos no programa e nos documentos orientadores. 

Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

domínios. 

A prova integra itens de seleção (por exemplo, de escolha múltipla) e itens de 

construção (por exemplo, de resposta restrita). 

A prova inclui o formulário e a tabela trigonométrica anexos a este documento (Anexos 

1 e 2). 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Material 

O aluno deve ser portador de: 

• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

• lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e transferidor; 

• calculadora que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: 

- ser silenciosa; 

- não necessitar de alimentação exterior localizada; 

- não ter cálculo simbólico (CAS); 

- não ter capacidade de comunicação à distância; 

- não ser gráfica; 

- não ser programável; 

- não ter fita, rolo de papel ou outro meio de impressão. 
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Não é permitido o uso de corretor.  

O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de 

desenho. 

 

 

 

Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma: 

• Caderno 1 — 35 minutos; 

• Caderno 2 — 55 minutos. 

 

Entre a resolução do Caderno 1 e a do Caderno 2, são recolhidas as calculadoras e é 

feita a distribuição do Caderno 2, não sendo, contudo, recolhido o Caderno 1.  

Os dois cadernos são recolhidos no final do tempo previsto para a realização da prova.  

 

 

 

Critérios gerais de classificação 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos.  

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser 

classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a 

resposta que surgir em primeiro lugar. 
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Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero pontos. 

As respostas aos itens de seleção que não respeitam a instrução (por exemplo, rodear 

ou sublinhar a opção selecionada em vez de a assinalar com X) são consideradas em 

igualdade de circunstâncias com aquelas em que a instrução é respeitada, desde que 

seja possível identificar inequivocamente a opção selecionada. 

 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, as respostas são classificadas de forma dicotómica ou por 

níveis de desempenho, de acordo com os critérios específicos. 

 
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por 

níveis de desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem 

enquadradas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações 

específicas. 

 
Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas 

quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos 

em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é 

classificada com zero pontos. 

 
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados 

por etapas, correspondendo a cada etapa uma dada pontuação. 

 
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por 

etapas resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação 

dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas. 

 
Nas respostas em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios 

específicos, a pontuação a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cujo 
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conhecimento ou utilização esteja implícito na resolução apresentada, é a que consta 

nos critérios específicos. 

 
As respostas que não apresentem exatamente os processos de resolução, os termos ou 

as expressões constantes nos critérios específicos são classificadas em igualdade de 

circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja 

cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos 

curriculares de referência. 

 
A classificação das respostas aos itens que impliquem a realização de cálculos tem em 

conta a apresentação de todos os cálculos efetuados. A apresentação apenas do 

resultado final é classificada com zero pontos. 

 
No caso de a resposta apresentar um erro (de cálculo ou de transcrição) numa das 

etapas, se a dificuldade de resolução das etapas subsequentes se mantiver, a pontuação 

a atribuir a cada uma delas é a que consta nos critérios específicos. Se a dificuldade de 

resolução de alguma das etapas subsequentes diminuir significativamente em virtude 

do erro cometido, a pontuação máxima a atribuir a essa etapa é a parte inteira de 

metade da pontuação prevista. 

 
Se, na resposta, for omitida a unidade de medida, a pontuação a atribuir é a que consta 

nos critérios específicos, não havendo lugar a desvalorização alguma. 

 
Se, na resposta, for utilizado o sinal de igual quando, em rigor, deveria ser usado o sinal 

de aproximadamente igual, a pontuação a atribuir é a que consta nos critérios 

específicos, não havendo lugar a desvalorização alguma. 

 
No quadro seguinte, apresentam-se situações específicas sujeitas a desvalorização, que 

podem ocorrer nas respostas aos itens de construção, cujos critérios específicos se 

apresentam organizados por níveis de desempenho ou por etapas. 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 
 

_____________________________________________________________________________  
 

Prova 92                                                                                                                                   6 / 8 
 

 

Situações específicas passíveis de desvalorização 

Ocorrência de erros de cálculo. 

Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais diferente do 

solicitado ou com um arredondamento incorreto. 

Apresentação do resultado final numa forma diferente da solicitada, com um número de casas 

decimais diferente do solicitado ou com um arredondamento incorreto. 

Utilização de simbologia ou de expressões incorretas do ponto de vista formal. 

 

Verificando-se alguma destas situações específicas na resposta a um item, aplicam-se as 

desvalorizações seguintes: 

• 1 ponto pela ocorrência de uma ou duas das situações descritas; 

• 2 pontos pela ocorrência de três ou quatro das situações descritas. 
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Anexo 1 

Formulário 

 

Números e Operações  

 Valor aproximado de   (pi): 3,14159  

 

Geometria e Medida 

         Áreas 
                        

                       Losango:  
2

menorDiagonalmaiorDiagonal 
 

 

                       Trapézio: Altura
menorBasemaiorBase


+

2
 

 

                       Superfície esférica:  , sendo r o raio da esfera 

 
 

       Volumes 

                       Prisma e cilindro: Área da base   Altura 
 

                       Pirâmide e cone: 
3

AlturabasedaÁrea 
 

 

                     Esfera:  3

3

4
r , sendo r o raio da esfera 

 

 

Trigonometria 

                       Fórmula fundamental:  1cossin 22 =+ xx  

                       Relação da tangente com o seno e o cosseno:  
x

x
x

cos

sin
tan =  
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Anexo 2 

Tabela Trigonométrica 
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                  2021 

 
Prova 24 

9º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 

 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência de 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação, com vista a uma certificação de conclusão do 3º ciclo do ensino básico, 

para alunos autopropostos. O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos 

relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Duração; 

• Material; 

Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, 

para que fique devidamente informado sobre a prova que irá realizar. 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Aprendizagens 

Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita 

de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes: 

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

• Investigar e pesquisar 

• Comunicar e colaborar 

• Criar e inovar 
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2. Características da prova 

A prova é constituída por um caderno com as questões a realizar. 

O aluno realiza a prova num computador, com acesso à Internet. No final da prova, 

esta será impressa, na presença do aluno, gravada numa pen-drive (disponibilizada 

pela escola) e enviada para a conta de email institucional de um professor vigilante. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do 

que um dos domínios. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos 

respetivos conteúdos nos documentos curriculares. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

 
Domínios 

 

Cotação 
(em pontos) 

Segurança, responsabilidade e respeito 

em ambientes digitais 
10 a 20 

Investigar e pesquisar 20 a 30 

Comunicar e colaborar 5 a 15 

Criar e Inovar 45 a 55 

 

A Prova será constituída por quatro Grupos, sendo que em cada Grupo o aluno 

deverá criar um documento numa aplicação para: 

• Edição de Imagem – Grupo I 

• Edição de Vídeo – Grupo II 

• Criação de páginas Web – Grupo III 

• Representação de dados e Estatística (Folha de Cálculo) – Grupo IV 

• Programação em dispositivos móveis – Grupo V 

 

Para a concretização dos documentos pedidos na prova, o aluno utilizará também 

um browser para acesso à Internet, não podendo, em situação alguma, utilizar a 

Internet para comunicar com outras pessoas durante a realização da prova. 
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3. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e 

dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por 

um número inteiro, previsto na grelha de classificação. 

 

4. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

O aluno não poderá sair da sala até que esta seja impressa em duplicado e o 

professor vigilante verifique se os ficheiros criados pelo aluno estão gravados na pen-

drive e enviados para o endereço de email indicado. 

 

5. Material 

O aluno apenas precisa de levar uma caneta para a realização da prova. 
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Inglês                                                                                                                  2021 
 

 

Prova 21 
………………………………………………………………………………….………… 
 

9º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 
1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência de 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, com vista a uma 

certificação de conclusão do 3º ciclo do ensino básico, para alunos autopropostos. O 

presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração; 
 

Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, para 

que fique devidamente informado sobre a prova que irá realizar. 

Este documento vai ser afixado na Escola Básica 2/3 de Arganil, na Escola Básica 

2/3 Prof.  Mendes  Ferrão,  em  Coja,  e  divulgado  na  página  eletrónica  do  

Agrupamento: www.esarganil.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.esarganil.pt/
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2. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e 

as Aprendizagens Essenciais e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas – QECR. 

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão 

oral, compreensão escrita, funcionamento da língua, produção escrita e interação oral e 

produção oral. 

Os conteúdos programáticos serão testados em quatro partes, através da 

ativação das seguintes competências (por referência ao QECR): compreensão oral, 

leitura e uso da língua, produção escrita e interação oral e produção oral. 

 

 

Quadro 1 – Partes da prova e competências ativadas 

Provas Partes Competências ativadas 

 
 
 
 

 
 
 
 

Escrita 

I. 

Compreensão do Oral 

 Competência linguística (especificamente, competência 

lexical e competência semântica) 

II. 
 

Leitura e Uso da 
Língua 

 Competência linguística (especificamente, competência 

lexical e competência semântica) 

 Competência pragmática (especificamente, competência 

discursiva e competência funcional) 

 Competência linguística (especificamente, competência 

gramatical) 

III. 

 

Produção Escrita 

 Competência linguística 

 Competência sociolinguística 

 Competência pragmática 

 

Oral 

IV. 

Interação Oral e 

Produção Oral 

 Competência linguística 

 Competência sociolinguística 

 Competência pragmática 
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3. Características e estrutura 

 
Esta prova de equivalência à frequência é constituída por duas 

componentes obrigatórias: uma componente escrita e uma componente oral. 

A classificação final da disciplina corresponde à média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações das duas componentes expressas em 

escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de 1 a 5. 

A competência comunicativa nas vertentes da compreensão oral, leitura e 

uso da língua e produção escrita é cotada para  100  pontos.  A competência 

comunicativa na vertente da interação oral e da produção oral é cotada para 100 

pontos. 

Na componente escrita, o aluno realiza a prova no enunciado. 
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Quadro 2 – Conteúdos relativos às diferentes partes 

Provas Partes Conteúdos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escrita 

I. 

Compreensão do 
Oral 

Enunciado/s sobre uma das seguintes áreas: 

 Teens’ problems 

 Music, cinema and literature 

 The world of work 

 Education & Technology 

 
II. 

 
 
 

Leitura 
 

e 
 

Uso da Língua 

Texto sobre uma das seguintes áreas: 

 Teens’ problems 

 Music, cinema and literature 

 The world of work 

 Education & Technology 

O aluno deverá evidenciar conhecimento das seguintes 

estruturas gramaticais: 

 If-clauses 

 Relative clauses 

 Reported speech 

 Verb tenses 

 Connectors 

 Modals 

 Adjectives 

III. 

Produção Escrita 

O grupo de produção de texto consta na reescrita de frases (A) 

e elaboração de um texto (B) - comentário, carta/email, com 

aproximadamente 100 palavras. 

 
 
 
 
 
 

Oral 

 
 

IV. 

Interação oral  

e 

Produção oral 

Desenvolver um tópico e/ou imagem e de acordo com a 

temática. 

 Personal Information 

 Hobbies and free time activities 

 Holidays 

 Teens’ problems 

 Music, cinema and literature 

 The world of work 

 Education & Technology 
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Quadro 3 – Valorização relativa às diferentes partes e tipologia de exercícios 
 
 

Provas Partes Tipologia Possível de Itens Cotação 
(em pontos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita 

I. 
Compreensão do 

Oral 

 
 Verdadeiro / Falso 

 Escolha múltipla 

 

20 

II. 
 

 

Leitura 

e 

Uso da Língua 

 Verdadeiro / Falso; corrigir 
as falsas/ justificar com 
evidência no texto 

 Completamento de frases 

 Correspondência 

 Resposta a perguntas 
de interpretação 

 Referências 

 Sinónimos e/ou antónimos 
 Escolha múltipla 

 Preenchimento de espaços 
 Reescrita de frases 

 
 
 
 

55 

III. 
 

Produção Escrita 

 Reescrita de frases 

 Escrita de um texto: 

comentário, carta ou 

email. 

 

25 

 

Oral 

IV. 

Interação Oral e 

Produção oral 
 

 Resposta a questões 

 Descrição de imagens 

 Discurso livre sobre 
temática proposta 

 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

 

  Código 21/Página 6  

 
 

4. Critérios Gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item. As respostas ilegíveis ou que não possam ser 

claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

As partes referentes à produção escrita e à interação oral e à produção oral serão avaliadas de 

acordo com as grelhas de avaliação aprovadas em Departamento e que foram utilizadas ao longo do 

ano letivo. 

Os critérios de classificação da produção escrita contemplam a utilização de recursos 

linguísticos (vocabulares e gramaticais) suficientes e, geralmente, adequados ao tipo e à temática do 

texto que lhe permitem transmitir a informação com coerência e à utilização de ortografia 

suficientemente precisa para não afetar a inteligibilidade do texto. 

É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado, 

independentemente da qualidade do texto produzido. 

Os critérios de avaliação referentes à interação oral e à produção oral contemplam a 

pronúncia, conteúdo, correção morfossintática, vocabulário e interação. 

 

5. Material 

 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. Não é permitido o uso de dicionários. 

 

 

6. Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos e a prova oral tem a duração  de  15 minutos. 
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FRANCÊS                                                                                                 2021 
 

 

Prova 16 

………………………………………………………………………………….………… 
 

9º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

1. Introdução 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova de 

equivalência à frequência de 3º ciclo do ensino básico da disciplina de 

Francês. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 
 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 
 

Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser 

analisado, para que fique devidamente informado sobre a prova que irá 

realizar. 

 
 
 

2. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e as orientações 

presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – 

QECR. 

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da 

compreensão oral, leitura e uso da língua, produção escrita e interação / 

produção oral. 

Os conteúdos programáticos serão testados em quatro partes, através 

da ativação das seguintes competências (por referência ao QECR). 
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Quadro 1 – Partes da prova e competências ativadas 

 

 

Partes Competências ativadas 

b  

Compreensão Oral 

 Competência linguística (especificamente, 
competência 

lexical e competência semântica) 

 
 
 

Leitura e Uso da Língua 

 Competência linguística (especificamente, 

competência lexical e competência semântica) 

 Competência pragmática (especificamente, 

competência discursiva e competência funcional) 

 Competência linguística (especificamente, 
competência gramatical) 

 

Produção Escrita 

 Competência linguística 

 Competência sociolinguística 

 Competência pragmática 

  

Interação / 

Produção Oral 

 Competência linguística 

 Competência sociolinguística 

 Competência pragmática 

 
 
 

3. Caracterização da prova 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

A competência comunicativa nas vertentes da compreensão oral, leitura, 

uso da língua e produção escrita é cotada para 100 pontos. A competência 

comunicativa na vertente da interação / produção oral é cotada para 100 

pontos. 

A  classificação  de  exame  corresponde  à  média  aritmética  simples,  

arredondada  às unidades,   das   classificações   das   duas   provas   

expressas   em   pontos   percentuais   e convertida posteriormente na 

escala de níveis de 1 a 5. 

 

 

 

 

Prova 

Escrita 

Prova  

Oral 
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Quadro 2 – Conteúdos relativos às diferentes partes 

 

Partes Conteúdos 

  

Compreensão 

Oral 

Texto oral sobre a seguinte área: 

 Cultura e estética: música 

 
 

 

Leitura 

e 

Uso da Língua 

Texto sobre as seguintes áreas: 

 Cultura e Estética: música; 

 O ambiente 

O aluno deverá evidenciar conhecimento das seguintes 

estruturas gramaticais: 

 Tempos simples e compostos do modo indicativo 

(Présent, imparfait, futur, passé composé) 

 Pronomes relativos 

 Frase negativa 

 
 

Produção 

Escrita 

O grupo de produção de texto tem duas opções à escolha, 

devendo ser escolhido o tópico A ou B e elaborar um texto 

com aproximadamente 80 palavras, consoante o tópico 

escolhido. 

  
 

 

Interação / 

Produção Oral 

Escolher um tópico e/ou imagem e desenvolver de acordo 

com a temática. 

 Os estudos e a vida ativa 

 Cultura e Estética 

 Cooperação internacional e solidariedade 

 O ambiente 

 

 

 

 

 

 

Prova 

Escrita 

Prova 

Oral 
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Quadro 3 – Valorização relativa às diferentes partes e tipologia de exercícios 

 

 

Prova Partes Tipologia Possível de Itens Cotação 
(em pontos) 

 
 
 
 
 
 
 
Escrita 

 
 

Compreensão Oral 

 Verdadeiro / Falso 

 Escolha múltipla 

 

20 

 
 

Leitura 

e 

Uso da Língua 

 

 Verdadeiro / Falso 

 Escolha múltipla 

 Correspondência 

 Completamento de frases 

 Preenchimento de espaços 

 Reescrita de frases 

 
 
 

55 

 
 

Produção Escrita 

 Elaboração de um texto: 

comentário, carta ou email. 

 

25 

 

Oral 

 
 

Interação / Produção 

Oral 

 Leitura de um texto ou de um 
excerto, em voz alta, sobre 
uma das temáticas propostas 

 Resposta a questões 

 Descrição de imagens 

 

100 

 

 

4. Critérios gerais de classificação 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios 

gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item. As 

respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. 

As partes referentes à produção escrita e à interação/produção oral serão 

avaliadas de acordo com as grelhas de avaliação aprovadas em Departamento e que 

foram utilizadas ao longo do ano letivo. 

Os critérios de classificação da produção escrita contemplam a utilização de 

recursos linguísticos (vocabulares e gramaticais) suficientes e, geralmente, 

adequados ao tipo e à temática do texto que lhe permitem transmitir a informação 
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com coerência e à utilização de ortografia suficientemente precisa para não afetar a 

inteligibilidade do texto. 

É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. 

Os critérios de avaliação referentes à interação oral contemplam a 

pronúncia, conteúdo, correção morfossintática e vocabulário. 

 

5. Material 

 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

É permitido o uso de dicionários bilingues, sem síntese gramatical. 

 
6. Duração 

 
 

A  prova  escrita  tem  a  duração  de  90  minutos  e  a  prova  oral  tem  a  duração  

de  15 minutos. 
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Português                                                                                                                  2021 
 

 

Prova (91) 

………………………………………………………………………………….………… 
 

9º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º 

Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Português, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 

Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e 

o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 

6478/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 143, de 26 de julho, e ainda as 

Aprendizagens Essenciais de Português do Ensino Básico, homologadas pelo Despacho n.º 

6944-A/2018, de 19 de julho, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova de duração limitada, incidindo sobre cinco domínios de referência: Oralidade 

(compreensão e expressão), Leitura, Educação Literária, Gramática, Escrita. 

 

 

Caracterização da prova 

 

A componente escrita da prova é realizada no enunciado. 

A componente escrita é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos; a 
componente oral é também cotada para 100 pontos.  

A resposta aos itens de cada um dos domínios de referência pode implicar a mobilização de 
aprendizagens dos outros domínios.  
 

A distribuição da cotação apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Distribuição da cotação 

 

 GRUPOS DOMINIOS Cotações (em 

pontos) 

 

Componente 

escrita 

I Oralidade (Compreensão do oral) 10 

 

100 
II 

Leitura (Texto A) 

Educação Literária (Texto B) 

10 

           30 

III Gramática 20 

IV Escrita 30 

Componente 

   Oral 

------ Oralidade (Expressão oral) 100 100 100 

 
O Grupo I pode ter como suporte um texto não literário ou literário e pode integrar itens de 

seleção e itens de construção. 

O Grupo II tem como suporte um texto não literário (texto A) e um texto literário (texto B) e 

pode integrar itens de seleção e itens de construção. 

O Grupo III pode integrar itens de seleção e itens de construção. 

O Grupo IV é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta orientações no 

que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão da resposta (de 140 a 200 palavras). 

 

Na componente oral, a prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes 

conteúdos programáticos da disciplina. 

Os alunos desenvolvem um texto expositivo, de acordo com um tema e instruções. 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologias de itens Número de itens Cotação por pontos e por 

item 

Itens de seleção Escolha múltipla 
Associação 
Ordenação 
Completamento 

6 a 14 1 a 4 

Itens de construção 

Completamento 
Resposta curta 
Resposta restrita 

6 a 14 2 a 6 

Resposta extensa 1 30 
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Critérios gerais de classificação 

Componente escrita 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

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

zero pontos. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta 

que surgir em primeiro lugar. 

A resposta aos itens de cada um dos domínios de referência pode implicar a mobilização de 

aprendizagens dos outros domínios. 

Nos itens de seleção / escolha múltipla, a cotação total do item é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a única opção correta. São classificadas com zero pontos as 

respostas em que seja assinalada uma opção incorreta ou mais do que uma opção. Não há 

lugar a classificações intermédias. 

Nos itens de associação / correspondência a classificação é atribuída de acordo com o nível de 

desempenho. Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um 

elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

Se o item for de ordenação, a cotação total só é atribuída às respostas em que a sequência 

apresentada esteja integralmente correta e completa. Caso a resposta apresente uma 

sequência incorreta ou omissões, a cotação será dividida pelos segmentos posicionados 

corretamente. 

Nos itens de construção e de resposta curta ou restrita, a classificação é atribuída de acordo 

com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Os critérios de classificação das 

respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho. O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

No item de resposta extensa, os critérios de classificação das respostas apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. Os descritores de níveis de desempenho da produção 

escrita (Grupo IV) integram os parâmetros: Género e Formato Textual; Tema e Pertinência da 

Informação; Organização e Coesão Textuais; Morfologia, Sintaxe e Pontuação; Ortografia. O 

afastamento integral do tema e da tipologia implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 
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A indicação de um número mínimo, de 140 e de um número máximo de 200 palavras, para a 

elaboração da resposta, significa que os limites explicitados correspondem a requisitos 

relativos à extensão do texto e devem ser respeitados. O incumprimento desses limites implica: 

- a desvalorização de 1 ponto, se a extensão do texto for de 119 a 139 ou de 201 a 220 

palavras; 

- a desvalorização de 2 pontos, se a extensão do texto for de 40 a 118 palavras ou superior a 

220. 

- a desvalorização total, se a extensão do texto for inferior a 40 palavras (1/3 do limite mínimo). 

Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por 

espaços em branco, mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen (exemplo: /di-lo-

ei/ - 1 palavra). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 

algarismos que o constituam (exemplo: /2021/ - 1 palavra). 

 

Componente oral 

A classificação terá em conta os seguintes critérios, que serão organizados por níveis de 

desempenho: 

• Apresentação oral sobre o tema indicado, distinguindo introdução e fecho; 

• Uso de vocabulário diversificado e adequado; 

• Construção de uma argumentação simples; 

• Controlo das estruturas gramaticais correntes (concordâncias, adequação de tempos 

verbais e expressões adverbiais de tempo) e de algumas estruturas gramaticais 

complexas (pronominalizações; uso de marcadores discursivos). 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos (componente escrita) mais 15 minutos (componente 

oral). 

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta, indelével, 

azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 
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Educação Física                                                                                                         2021 
 

 

Prova 26  
………………………………………………………………………………….………… 
 

9º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
Introdução                                                                                                                             

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 

Frequência do 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 

2021. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos ao exame: 

 Objeto de avaliação; 
 Características e estrutura; 
 Critérios de classificação; 
 Material; 
 Duração. 
 
 Este documento vai ser divulgado, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Importa ainda referir que, nos exames desta disciplina, o grau de exigência decorrente 

dos enunciados dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de 

classificação estão balizados pelo Programa. 

 

1.  Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Física e as Aprendizagens 

Essenciais do 3º ciclo do ensino básico em vigor e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, nomeadamente a 

capacidade de aplicar competências de ação, conhecimento e atitudes.  
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2. Caracterização da Prova  

O aluno realiza a prova prática no recinto desportivo. 

A prova apresenta 3 grupos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa. 

A prova é cotada para um total de 100 pontos. 

A valorização dos temas apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização relativa dos temas no exame teórico e prático 

Prova 
Temas Cotação 

(em pontos) 
 
 
 
 

Prática 

- Jogos Desportivos Coletivos (Andebol, 
Basquetebol, Voleibol e Futsal) 
       Realiza com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas fundamentais de dois dos 
jogos, aplicando as regras. 

50 

- Atletismo (salto em comprimento, lançamento 
do peso e corrida de barreiras) 

      Realiza com oportunidade e correção as 
exigências elementares técnicas e do 
regulamento 

25 

- Ginástica de Solo 

      Realiza as destrezas elementares de solo com 
correção técnica e artística 

25 

 

 

A prova inclui itens de construção (situações analíticas).  

Nos itens de construção, a resposta pode resumir-se, por exemplo, à execução de um ou 

mais gestos técnicos.  
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2. Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 

número inteiro, previsto na grelha de classificação. 

 

Itens de construção 

Os critérios de classificação dos itens de situação analítica podem apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma 

dada pontuação. 

 

4. Duração  

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

5. Material  

Na prova, o aluno tem que se apresentar com o material necessário à prática de 

atividade física (fato de treino ou calção, t-shirt, meias, sapatilhas e material para a 

higiene pessoal). 
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Educação Visual                                                                                                    2021 
 

 

Prova 14  

………………………………………………………………………………….……… 
 

9º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 
Introdução                                                                                                                             

O presente documento visa divulgar as características da prova final a nível de 

escola do 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em 

2020 pelos alunos. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação referida e do Programa da disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser 

analisado, para que fiquem devidamente informados sobre a prova que irão 

realizar. 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Visual do ensino básico, 

aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares de Educação Visual, e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática, de duração 

limitada.  

 

 

 

Domínios 
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 Meios e técnicas de expressão 

- Perspetiva /traçado geométrico rigoroso 

   Expressão gráfica 

   Inter-relação dos elementos visuais: 

- Forma 

- Relação 

- Figura /Fundo 

- Cor 

- Textura 

     

3. Caracterização da prova  

A prova apresenta dois grupos de itens. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 

programa. 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios dos meios e técnicas de 

expressão nomeadamente: Perspetivas axonométricas/traçados geométricos 

rigorosos. 

Executar uma figura geométrica em qualquer uma das perspetivas 

axonométricas. 

  Cotação: 10+25+15 = 50 pontos 

No grupo II, Inter-relação dos elementos da gramática visual: 

- Forma 

- Relação 

- Figura /Fundo 

- Cor 

- Textura 

- Desenho à vista de um determinado objeto, ou grupo de  objetos. 

 

            Exploração plástica do desenho executado, através da utilização dos 

elementos visuais (ponto, linha, cor, textura, volume). 

Cotação: 20+15+15 = 50 pontos. 
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A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização relativa dos domínios e dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

   I 

-Utilização dos traçados adequados (10%) 
 
-Traçado axonométrico e memória 
descritiva                                           (25%)  
 
- Rigor e limpeza na execução         (15%)                              

 
10 

 
25 

 
15 

 

II 

 

 - Representação tridimensional de um ou 
vários objeto                                     (20%) 
 
- Exploração expressiva do traço     (15%) 
 
- Exploração adequada dos elementos  da 
gramática visual                                (15%) 

 
20 

 
15 

 
15 

. 

4. Critérios de classificação 

Serão efetuados descontos, de acordo com a cotação definida e de acordo com a 

cotação específica do exame, sempre que não forem respeitados os seguintes 

critérios: 

- Utilização dos traçados adequados ------------------------------(10%)  

-Traçado axonométrico e memória descritiva-------------------- (25%)  

- Rigor e limpeza na execução --------------------------------------(15%) 

- Representação tridimensional de um ou vários objetos ----- (20%) 

- Exploração expressiva do traço ----------------------------------- (15%) 

- Exploração adequada dos elementos da gramática visual -- (15%) 

 

Itens de seleção 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

- Uma opção incorreta; 

- Mais do que uma opção. 
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- Não há lugar a classificações intermédias. 

 

ASSOCIAÇÃO / CORRESPONDÊNCIA 

Os critérios de classificação dos itens de associação / correspondência 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de 

desempenho corresponde uma dada pontuação.  

 

ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que sequência apresentada 

esteja integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

- Seja apresentada uma sequência incorreta; 

- Seja omisso, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

- Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção 

Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a 

cada um desses níveis, uma dada pontuação. No caso de, ponderados todos os 

dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, 

deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar 

exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de 

classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao 

solicitado. 

- Se o aluno utilizar os traçados adequados, a cotação é  de -----------------10%   

- Se os utilizou de forma total ou parcialmente incorreta a cotação é de ----- 0% 

- Se a perspetiva estiver corretamente executada, à escala pedida a cotação é 

de ---------------------------------------------------------------------------------------------------15% 

 - Se a perspetiva estiver bem executada, mas a escala não for respeitada, a 

cotação é de --------------------------------------------------------------------------------------15% 

- Se não fizer corretamente a memória descritiva a cotação é de -------------15% 

- Se existir absoluto rigor e limpeza na execução do trabalho, e se estiver 

correcta a memória descritiva a cotação é de -----------------------------------------  25% 
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- Se a apresentação do trabalho não for rigorosa, se estiver incorreta a 

construção da perspetiva, se não for respeitada a escala pedida e apresentar défice 

na limpeza, a cotação é de --------------------------------------------------------------------- 0%  

- Se os objetos forem representados de forma expressiva, respeitando as suas 

características objectivas e a sua tridimensionalidade a cotação é de -------------20% 

- Se a representação dos objetos não respeitar as suas características 

específicas, nem a tridimensionalidade, a cotação é de --------------------------------5% 

- Se o trabalho apresentar expressividade, criatividade e aplicação correta dos 

elementos com as medidas exigidas e com equilíbrio estético e visual a cotação é 

de  -------------------------------------------------------------------------------------------------30% 

- Se o trabalho não apresentar as caraterísticas acima referidas, ou as 

apresentar com deficiências técnicas mais ou menos graves, (se não forem 

respeitadas as medidas das figuras geométricas, ou se não forem todas 

executadas)  a cotação é de ------------------------------------------------------------------15% 

- O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja 

classificada com ------------------------------------------------------------------------------------0% 

 

5. Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos 

6. Material 

Material Necessário e/ou proibido:  

Necessário: Folhas de papel cavalinhoA3, lápis de grafite nº2 HB ou mina 

equivalente, lápis de grafite 2B e 7 B, borracha macia, afiadeira, régua, esquadro, 

transferidor ou aristo, compasso, lápis de cor, cera, canetas de feltro ou qualquer 

outro material riscador.  

Proibido: Todo o material não adequado á realização da prova. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 



 

INFORMAÇÃO – PROVA FINAL A NÍVEL DE ESCOLA 

 
 

___________________________________________________________________________  
                                                                                                                                   

                                                                                                                                            Prova 97 | 1 
 

Tecnologia da arte                                                                                                 2021             
 

 

Prova 97 

………………………………………………………………………………….……… 
 

9º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

                                                                                                                            

Introdução 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Caraterísticas e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de educação Visual do ensino básico, aplicando-se 

supletivamente as Metas Curriculares de educação Visual e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova prática de duração limitada. 

Domínios 

Apropriação e reflexão 

       •     Dominar os conceitos de plano, ritmo, espaço, estrutura, luz-cor, enquadramento, 

entre outros, em diferentes contextos e modalidades expressivas: pintura e desenho 

Interpretação e comunicação 

 Compreender a importância da inter-relação dos saberes da comunicação visual 
(espaço, volume, cor, luz, forma, movimento, estrutura, ritmo, entre outros).  
 
 

 Experimentação e criação 

        • Articular conceitos (espaço, volume, cor, luz, movimento, estrutura, forma, 
ritmo), referências, experiências, materiais e suportes nas suas composições 
plásticas.  
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 Manifestar expressividade nos seus trabalhos, selecionando, de forma intencional, 
conceitos, temáticas, materiais, suportes e técnicas. 

 
 

 

2. Caraterização da prova 
A prova apresenta apenas um grupo de itens. 
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 
programáticos da disciplina. 
  
No referido grupo avalia-se a aprendizagem no domínio dos meios e técnicas 
de expressão, nomeadamente a inter-relação dos elementos da gramática 
visual: forma, relação figura/fundo, cor e textura, bem como as técnicas de 
utilização dos materiais riscadores. 
 
A prova é cotada para 100 pontos 
 
 A valorização relativa aos domínios e dos conteúdos é apresentada no 
quadro  
 
Quadro 1  – valorização relativa aos domínios 
 

Grupo Domínio Cotação em pontos 

  
 
Grupo único 

Planeamento 
 
Composição 
 
Criatividade 
 

15 
 
50 
 
35 
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3. Critérios de classificação 
 
Serão efetuados descontos, de acordo com a cotação definida e com a 
cotação específica da prova, sempre que não forem respeitados os seguintes 
critérios: 
 

Planeamento (15%)  

Planeia a composição, fazendo um esboço rápido na folha A4 ou numa folha de 
rascunho. 15% 
 
Não realiza o esboço destinado a planear a composição. 0% 

 

Composição (50%) 

Margem em esquadria (10%) 

Traça a margem em esquadria com rigor (traço regular e medidas corretas). 10%   
Traça a margem em esquadria com falhas de rigor no traço e/ou nas medidas. 5% 
Não traça a margem em esquadria, ou faz outro traçado, que não corresponde a 

uma margem em esquadria. 0% 

Organiza uma composição equilibrada , no que respeita à dimensão/proporção 
e à posição dos elementos no espaço. 40% 
Organiza uma composição equilibrada, no que respeita à posição dos elementos 
no espaço, mas não à proporção 20% 
Apresenta uma composição sem equilíbrio visual, mas respeita a  posição dos 
elementos no espaço. 10% 
Apresenta uma composição sem equilíbrio visual . 5% 

Criatividade (35%) 

Atribui características originais à composição, tornando-a visualmente apelativa, 
através da Variação tonal e textura 35%  
Atribui características originais à composição, tornando-a visualmente apelativa 
representando a textura mas não representa variação tonal ou vice-versa 15% 
Não atribui características originais à composição. 5% 
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5.Material 
 
Folhas de papel cavalinho A4, lápis de grafite nº2 HB e nº1B,  borracha macia, afia, 
régua. 
É proibido o uso de corretor. 

 
6.Duração 
A prova tem a duração de 45 minutos 

 
 
 
 
 
 

 


