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PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência de Português   

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Prova 91  

2015 Modalidade da prova: oral 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência do 3º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2015, pelos alunos que se encontram 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº139/2012. 

 Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo 24-A/2012 de 6 de dezembro bem como o 

despacho 15971/2012 de 14 de dezembro. 

 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; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova oral de Equivalência à Frequência do 3º ciclo tem por referência o programa de Português e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral, com a duração máxima de 15 

minutos, e incide sobre as aprendizagens nos domínios da Leitura, Compreensão / Expressão Oral e 

Gramática. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

Os docentes responsáveis pela prova oral (júri) têm autonomia para conduzirem esta prova da forma 

que acharem mais adequada, ajustando a sua atuação a cada aluno.  

Esta prova oral pretende, acima de tudo, aferir a compreensão e expressão oral do aluno, a capacidade 

de comunicar numa situação presencial, o domínio da leitura e os conhecimentos de funcionamento da 

língua, de acordo com as seguintes indicações: 
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a)  Exercícios de leitura (o aluno deverá proceder à leitura de um excerto de um texto, indicado 

pelos professores responsáveis pela aplicação da prova);  

b)  Compreensão da leitura e resposta a perguntas (os professores colocarão algumas perguntas que 

considerarem pertinentes para aferir a compreensão textual por parte do aluno);  

c)  Resposta a perguntas de gramática (os alunos responderão às perguntas gramaticais que os 

docentes formularão, de acordo com o programa). 

 
 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir resulta do desempenho revelado pelo aluno de acordo com os itens que a 

seguir se apresentam.  

DOMÍNIOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
COTAÇÃO 

(em pontos) 

Leitura expressiva • Fluência na leitura. 

• Expressividade, ritmo, clareza e 

entoação 

30 

 

 

Compreensão/ 

Expressão Oral 

 

• Facilidade no ato de comunicação. 

• Coerência e a fluência do discurso. 

• Produção de discurso oral em 

português padrão.  

• Utilização de léxico variado e 

adequado ao contexto. 

• Referência a conteúdos relacionados 

com as obras literárias estudadas. 

• Identificação de recursos expressivos 

 

 

 

40 

Gramática • Domínio das estruturas gramaticais.  

• Correção gramatical nas respostas 

30 

TOTAL                                                                                               100 

 

 
 
 



Prova 91 Página 3 

 

 
 
 
MATERIAL 

Todo o material necessário será fornecido no momento de realização da prova.  

 
 
DURAÇÃO 

A prova oral não deverá ultrapassar a duração máxima de 15 minutos. 

 



 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência de

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Prova 21  

2015 

 
INTRODUÇÃO   

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

realizar em 2015, pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também

de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15 971/2012, de 14 de dezembro.

 A Prova de Equivalência à Frequência de Inglês permite avaliar competências passíveis de avaliação em 

prova escrita e em prova oral, ambas de duração limitada, enquadradas em domínios e competências 

específicas e conteúdos a eles associados, no âmbito do Programa da disciplina para o 3º Ciclo do Ensino 

Básico.  
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos

• objeto de avaliação; 

• caracterização da prova; 

• critérios gerais de classificação;

• material; 

• duração. 

 

O grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos 

critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação 

respeito. 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  

No ano letivo de 2014 / 2015

compreensão (da escrita e do oral), da produção (escrita) e da interação (oral e escrita). A demonstração 

desta competência envolve a mobiliza

conteúdos específicos da leitura extensiva.

Os conteúdos programáticos serão testados em quatro partes, através da ativação das seguintes 

competências (por referência ao 

 

PARTES 

 

I – Compreensão do oral 

 

 

II – Compreensão da escrita (leitura)

 

III – Produção e interação escrita

IV – Produção e interação oral 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE

 

Equivalência à Frequência de  Inglês  

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Modalidade da prova: Escrita 

divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência

s alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo 

Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 24

de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15 971/2012, de 14 de dezembro.

A Prova de Equivalência à Frequência de Inglês permite avaliar competências passíveis de avaliação em 

rova oral, ambas de duração limitada, enquadradas em domínios e competências 

específicas e conteúdos a eles associados, no âmbito do Programa da disciplina para o 3º Ciclo do Ensino 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova (escrita e oral):

de classificação; 

O grau de exigência decorrente do enunciado 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

 

4 / 2015, é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da 

compreensão (da escrita e do oral), da produção (escrita) e da interação (oral e escrita). A demonstração 

desta competência envolve a mobilização dos conteúdos programáticos. Não s

conteúdos específicos da leitura extensiva. 

Os conteúdos programáticos serão testados em quatro partes, através da ativação das seguintes 

competências (por referência ao Quadro Europeu Comum de Referência). 

COMPETÊNCIAS ATIVADAS

Competência linguística 

• competência lexical e semântica 

Competência Pragmática 

• competência discursiva e funcional

Compreensão da escrita (leitura) 

Competência linguística 

• competência lexical, semântica e gramatical

Competência Pragmática 

• competência discursiva e funcional

Produção e interação escrita 

• Competência linguística 

• Competência sociolinguística 

• Competência pragmática 

Produção e interação oral  • Competência linguística 

• Competência sociolinguística 

• Competência pragmática 

1 

QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

Modalidade da prova: Escrita e Oral 

divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência de Inglês, a 

s alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo 

ser considerado o Despacho Normativo 24-A/2012, 

de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15 971/2012, de 14 de dezembro. 

A Prova de Equivalência à Frequência de Inglês permite avaliar competências passíveis de avaliação em 

rova oral, ambas de duração limitada, enquadradas em domínios e competências 

específicas e conteúdos a eles associados, no âmbito do Programa da disciplina para o 3º Ciclo do Ensino 

à prova (escrita e oral): 

O grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos 

ao nível de ensino a que a prova diz 

, é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da 

compreensão (da escrita e do oral), da produção (escrita) e da interação (oral e escrita). A demonstração 

Não são objeto de avaliação 

Os conteúdos programáticos serão testados em quatro partes, através da ativação das seguintes 

DAS 

 

competência discursiva e funcional 

, semântica e gramatical 

discursiva e funcional 
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A aplicação dos instrumentos de avaliação relativos às partes de compreensão do oral, compreensão da 

escrita, produção e interação escrita terá lugar no mesmo bloco de 90 minutos.  

A aplicação do instrumento de avaliação relativo à parte de interação oral terá lugar em dia ou dias a 

definir pelo Agrupamento. 

 
São objeto de avaliação, na prova oral, as competências de interpretação e de produção oral concretizadas 

nos desempenhos descritos no Programa. 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

PARTE I  

Esta parte consiste na realização de duas atividades de compreensão/interpretação de diferentes tipos de 

texto, cujos temas se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural enunciados no Programa. Cada atividade 

tem como suporte um texto áudio. 

PARTE II / III 

Algumas atividades têm como suporte um ou mais textos e, eventualmente, uma ou mais imagens. As 

tarefas desenvolvem-se em duas fases, que a seguir se explicitam: 

Fase de preparação (Atividade A) 

Permite avaliar o desempenho do examinando na mobilização de competências e na ativação de 

conhecimentos pertinentes para a realização da atividade final. 

Exemplos de atividades: 

• agrupar afirmações por categorias; 

• agrupar/reagrupar palavras; 

• associar mensagens verbais a representações visuais e gráficas; 

• elaborar mind maps; 

• listar itens por ordem de interesse/importância/utilidade; 

• hierarquizar factos/ações; 

• organizar campos semânticos; 

• preencher organizadores gráficos. 

 

Fase de desenvolvimento (Atividade B) 

Permite avaliar o desempenho do examinando em duas atividades que implicam a 

compreensão/interpretação de diferentes tipos de textos em inglês. Visa ainda a recolha e o tratamento de 

informação que serve de base para a realização da atividade final. 

Exemplos de atividades: 

• completar frases/textos; 

• dar resposta a perguntas de interpretação; 

• identificar a relação direta/inferida entre afirmações e um texto; 

• localizar informação num texto; 
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Produção de texto (Atividade C) 

Visa a redação de um texto – composição entre 50 a 100 palavras. 

Exemplos de atividades: 

• dar opinião fundamentada sobre factos ou temas; 

• narrar factos, acontecimentos, experiências, com/sem guião, eventualmente com o apoio de um estímulo 

(visual/textual); 

 

A redação de um texto é precedida, eventualmente, de um item que permita avaliar, por exemplo, a 

capacidade do examinando para organizar informação, construir sentidos ou empregar elementos de 

coesão textual. O examinando não é obrigado a utilizar os elementos de resposta a este primeiro item no 

texto que vai produzir. 

Exemplos de atividades: 

• organizar segmentos de frase numa frase ou frases num texto; 

• construir um texto a partir de frases soltas, integrando elementos coesivos. 

 

A estrutura da prova escrita sintetiza-se no quadro seguinte. 

Atividades Tipologia de itens Número de itens Cotação 

 (em pontos) 

 

 

A 

 

Itens de seleção 

• escolha múltipla 

• associação / correspondência 

• ordenação 

• verdadeiro / falso 

• completar frases 

 

Itens de construção 

• resposta curta 

• resposta restrita 

 

 

 

1 a 6 

 

 

25 

 

 

 

B 

 

 

 

 

3 a 6 

 

 

 

 

50 

 

C 

 

Itens de construção 

 

  

25 

 

Alguns dos itens de resposta curta e de resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de tarefas de 

transformação. 

A prova oral compreende dois momentos distintos: 1.º momento – produção Individual do examinando; 

2.º momento – interação examinador-examinando. 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  

Na prova escrita, os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas relativos às diferentes competências de uso da língua – ler e escrever – e à 

competência sociocultural. 

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. 

As respostas ilegíveis, ou que não possam ser claramente identificadas, serão classificadas com zero 

pontos. 
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Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempenho. Nos 

itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca será classificada com zero pontos. No caso 

dos itens constituídos por várias alíneas, a classificação é feita de acordo com o nível de desempenho 

observado na sua totalidade. 

Nos itens de construção é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 

solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente na tarefa final, onde a 

competência linguística só é avaliada se o examinando tiver tratado o tema proposto e se tiver obtido, pelo 

menos, a classificação mínima na competência pragmática. 

Na prova oral, os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas relativos às competências de uso da língua – ouvir e falar – e à competência 

sociocultural. 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios de classificação apresentados na 

grelha de avaliação da prova oral para cada item e é expressa por um número inteiro. 

Critérios Específicos Classificação 

Desenvolvimento temático e 

coerência 

• estrutura do discurso 

• coerência 

• utilização eficaz da mecanismos 

de coesão 

25 pontos 

Fluência • eficácia comunicativa 

• adequação da postura e ritmo do 

discurso 

• pronúncia 

25 pontos 

Estrutura da língua • adequação das estruturas 

gramaticais 

• utilização dos recursos 

linguísticos 

• adequação dos conectores do 

discurso 

25 pontos 

Conteúdo/ Vocabulário • Adequação ao tema 

• Clareza da linguagem 

• Variedade e adequação do 

vocabulário usado 

25 pontos 

 
Constituição do júri da prova oral: três elementos, agindo um como examinador-interlocutor e os outros 

dois como examinadores-classificadores. 

MATERIAL  

Na prova escrita, o examinando apenas pode usar na prova, 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. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Na prova oral, todo o material necessário será fornecido no momento de realização da prova. 

DURAÇÃO 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem a duração aproximada de 15 minutos. 
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                                      PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

Informação- Prova de Equivalência à Frequência de E spanhol  

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Prova 15  

2015 Modalidade da prova: Escrita X  Oral X 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo 
de Espanhol a realizar em 2015, nomeadamente: 
• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Critérios gerais de classificação 
• Material 
• Duração 
 
Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 24-
A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15 971/2012, de 14 de Dezembro. 
 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A Prova de Equivalência à Frequência de Espanhol tem por referência o Programa em vigor desta 
disciplina. 
Esta Prova permite avaliar competências passíveis de avaliação em prova escrita e em prova oral, 
ambas de duração limitada, enquadradas em domínios e competências específicas e conteúdos a 
eles associados, no âmbito do Programa da disciplina para o 3.º Ciclo do Ensino Básico.  
Assim, a Prova incide sobre os domínios, competências e conteúdos do programa da disciplina para o 
3º ciclo do Ensino Básico. 
 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

PROVA ESCRITA: 
 
A) DOMÍNIOS E COMPETÊNCIAS 
  
LEITURA E VOCABULÁRIO 

• Compreensão do significado e da intencionalidade do texto; 

• Domínio de conhecimentos linguísticos que permitem compreender e interpretar sentidos 
explícitos de um texto; 

• Organização e correção da expressão escrita. 

• Compreensão e aplicação de vocabulário.  
GRAMÁTICA 
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• Conhecimento sistematizado da estrutura e do uso da língua espanhola. 
 
ESCRITA 

• Domínio do processo de escrita, no seu uso multifuncional, em enunciado de media 
extensão. 

 
B) CONTEÚDOS   
 
LEITURA E COMPREENSÃO ESCRITA 

• Texto utilitário/comunicação social. 
 

VOCABULÁRIO 

• Aplicação / transformação de vocabulário. 
 

GRAMÁTICA 

• Tempos verbais: modos indicativo e conjuntivo;  

• Pronomes pessoais  de complemento direto e indireto;   

• Adjetivos e pronomes possessivos; 

• Adjetivos e pronomes demonstrativos; 

• Nomes e adjetivos: género e número; 

• As orações causais, temporais e finais. 
 

ESCRITA PARA APROPRIAÇÃO DE TÉCNICAS E DE MODELOS 

• Planificação e elaboração de texto utilitário. 

C) ESTRUTURA DA PROVA 
 

A Prova de Equivalência à Frequência (prova escrita) apresenta três grupos de itens. 
 

Grupo Domínios/Competências Cotação 
(em pontos) 

Grupo I Avaliam-se competências nos domínios da Leitura/compreensão e da 
Escrita, através de questões de Verdadeiro/Falso, com transformação 
de frases falsas, questões de escolha múltipla, questões de 
interpretação e compreensão textual. 
Avaliam-se, ainda, os conhecimentos do vocabulário essencial da 
língua espanhola, através de exercícios de aplicação e transformação 
de vocabulário.   

 
45 

Grupo II Avaliam-se competências no domínio do Funcionamento da Língua 
espanhola.  

35 

Grupo III Avaliam-se competências no domínio da Escrita. É constituído por um 
item de resposta mais extensa. Este item apresenta orientações no 
que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (cerca de 70 
palavras). 

 
20 
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PROVA ORAL: 

 

A) DOMÍNIOS E COMPETÊNCIAS 

- Competência da compreensão oral  

- Domínio do léxico da língua espanhola. 

- Competência de expressão / interação oral 

- Competência de leitura  

 
B) ESTRUTURA DA PROVA 
 

Estrutura da Prova 

Cotação 

(em pontos) 

 

Fases da prova oral:  

1. Expressão oral (apresentação e caraterização pessoal; descrição 

de uma imagem) 

 

2.1 Leitura de um texto  

 

2.2 Interpretação do texto  

 

3. Expressão oral: apresentação de um tema  

(As profissões; as férias) 

 

 

25 pontos 

 

10  pontos 

 

25 pontos 

 

40 pontos 

Total: 100 pontos 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

PROVA ESCRITA: 
 
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. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

 
Itens de seleção 
. Verdadeiro/Falso: A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma 
inequívoca a opção correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 

• uma opção incorreta; 
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• mais do que uma opção. 
Não há lugar a classificações intermédias.  
 
. Itens de escolha múltipla: a cotação total é atribuída às respostas que apresentem de forma 
inequívoca a única opção correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 

• uma opção incorreta; 

• mais do que uma opção. 
Não há lugar a classificações intermédias.  
 
. Itens de completamento e/ou transformação de frase: a cotação total é atribuída às respostas que 
apresentem de forma inequívoca a opção correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 

• uma opção incorreta; 

• mais do que uma opção. 
Não há lugar a classificações intermédias.  
 
Itens de construção 
. Resposta curta / restrita 
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 
Os critérios de classificação relativos aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados 
por níveis de desempenho. 
 
. Resposta de extensão média 
Os critérios de classificação relativos aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por 
níveis de desempenho. 
Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo IV) integram os parâmetros da 
pragmática e da linguística. 
 
PROVA ORAL: 
 
A pontuação a atribuir a cada fase da prova oral terá como critérios de classificação a produção de 

enunciados orais de acordo com os temas propostos e as questões formuladas, evidenciando:  

- boa organização;  

- riqueza de vocabulário; 

- ausência de/poucos erros estruturais e/ou gramaticais;  

- fluência de leitura 

- boa pronúncia; 

- fidelidade ao tema 

MATERIAL  

Na prova escrita, os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 
tinta indelével, azul ou preta.  
Não é permitido o uso de dicionário. Não é permitido o uso de corretor. 
O aluno responde em folha de exame. 
 
Para a prova oral, todo o material necessário será fornecido no momento de realização da prova.  

DURAÇÃO 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. A prova oral terá a duração aproximada de 15 
minutos.  
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                PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

Informação- Prova de Equivalência à Frequência de F rancês  

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Prova 16  

2015 
Modalidade da prova: escrita e oral 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo de 

Francês – Língua Estrangeira II, a realizar em 2015, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-

Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 24-A/2012, de 6 de 

dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15 971/2012, de 14 de dezembro. 

A prova de Equivalência à Frequência a que esta informação se refere incide nas aprendizagens e nas 

competências enunciadas no programa da disciplina. 

As informações sobre a prova apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em 

vigor e do Programa da disciplina. 

A aprovação na prova de Língua Estrangeira II- Francês confere ao examinado a equivalência à frequência 

do 9º ano de escolaridade a esta disciplina. 

 

 OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência o Programa de Língua Estrangeira II – Francês, em vigor. 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do 

Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita e oral de duração limitada. A prova avalia a 

aprendizagem nos domínios da leitura, do funcionamento da língua, da escrita, da compreensão e 

expressão oral. 
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  CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

PROVA ESCRITA: 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos. 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da compreensão, produção e interação escritas.  

Este grupo inclui dois textos que constituem o suporte de itens de seleção e de itens de construção. 

Cotação: 50 pontos. 

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio da gramática, através de itens de seleção e de itens de 

construção. Cotação: 20 pontos. 

O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da escrita, é constituído por um item de 

resposta extensa. Este item é orientado no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (de 80 a 

100 palavras). Cotação: 30 pontos. 

 

DOMÍNIOS: 

I. LEITURA E ESCRITA 

 - Leitura e compreensão de textos em função da relevância e da hierarquização das suas unidades 

informativas; 

- Interpretação da intencionalidade de mensagens em situações comunicativas diversas; 

- Organização e correção da expressão escrita. 

 

II. FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 

- Conhecimento sistematizado do sistema linguístico. 

 

III. ESCRITA 

- Domínio do processo de escrita, no seu uso multifuncional. 

 

CONTEÚDOS: 

I. LEITURA  

- Texto selecionado de entre os enunciados no programa. 

 

II. GRAMÁTICA 

Conteúdos morfossintáticos: 

- o feminino dos nomes e dos adjetivos; 

- os advérbios de modo; 

- os determinantes e pronomes demonstrativos; 

- os determinantes possessivos; 

- a expressão de causa; 

- a frase negativa; 

- a conjugação verbal (modo indicativo):  presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e futuro.      

 

III. ESCRITA PARA APROPRIAÇÃO DE TÉCNICAS E DE MODELOS 

- Planificação, construção e apresentação de texto. 
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A estrutura da prova escrita sintetiza-se da seguinte forma: 

Domínios Conteúdos Cotação 

LEITURA E ESCRITA 

- Reconstrução do significado de textos em 

função da relevância e da hierarquização das 

suas unidades informativas; 

- Avaliação do significado e da intencionalidade 

de mensagens em discursos variados; 

- Relacionação de textos com contextos de 

produção; 

- Organização e correção da expressão escrita. 

- Texto selecionado de entre os temas  enunciados no 

programa. 

 

50 
pontos 

GRAMÁTICA 

- Conhecimento sistematizado da gramática. 
Conteúdos morfossintáticos 
- o feminino dos nomes e dos adjetivos; 

- os advérbios de modo; 

- os  determinantes possessivos; 

- os demonstrativos (determinantes e pronomes); 

- a expressão de causa; 

- a frase negativa; 

- a conjugação verbal (modo indicativo):  presente, 

pretérito  perfeito, pretérito imperfeito e futuro.      

20 
pontos 

ESCRITA 
- Domínio do processo de escrita, no seu uso 

multifuncional. 

 

- Planificação, construção e apresentação de texto. 

 

30 
pontos 

 

PROVA ORAL: 

 

A) DOMÍNIOS E COMPETÊNCIAS 

 - Competência da compreensão oral  

- Domínio do léxico da língua francesa. 

- Competência de expressão / interação oral 

- Competência de leitura  

 

B) ESTRUTURA DA PROVA ORAL 

 

Estrutura da Prova Cotação 

 

Fases da prova oral: 

 1. Apresentação e caracterização pessoal  

2. Leitura de um texto  

3. Audição de um texto e interpretação do mesmo  

4. Expressão oral: apresentação de um tema do programa  

 

 

 

 

20 pontos 

10  pontos 

30 pontos 

40 pontos 

________________ 

Total:  100 pontos 
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 CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

PROVA ESCRITA: 

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. 

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

Itens de seleção 

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; 

- mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Itens de construção 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Os critérios 

de classificação das respostas aos itens podem apresentar-se organizados por níveis de desempenho. O 

afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.O 

afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

 

PROVA ORAL: 

A pontuação a atribuir a cada fase da prova oral terá como critérios de classificação a produção de 

enunciados orais de acordo com os temas propostos e as questões formuladas, evidenciando:  

- boa organização;  

- riqueza de vocabulário; 

- ausência de/poucos erros estruturais e/ou gramaticais;  

- fluência de leitura; 

- boa pronúncia; 

- fidelidade ao tema. 

 

MATERIAL  

 

Na prova escrita, 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. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

 

Para a prova oral, todo o material necessário será fornecido no momento de realização da prova.  

DURAÇÃO 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. A prova oral tem a duração aproximada de 15 minutos.   



Informação - Prova de Equivalência à Frequência de

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Prova 10  

2015 

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as cara

ensino básico da disciplina de Ciências

estudo instituídos pelo Decreto

Normativo 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de 

dezembro. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos 

� Objeto de avaliação; 

� Caracterização da prova

� Critérios Gerais de classificação;

� Material; 

� Duração. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as Orientações Curriculares para a disciplina de Ciências Naturais em vigor, que 

se estruturam da seguinte forma:

� Terra no Espaço;  

� Terra em Transformação;

� Sustentabilidade na Terra;

� Viver Melhor na Terra.

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados nos domínios das 

orientações curriculares, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada.

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

A prova apresenta quatro grupos.

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ

 

Equivalência à Frequência de  Ciências Naturais  

BÁSICO 

Modalidade da prova: Escrita 
 

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

Ciências Naturais a realizar em 2015, pelos alunos 

eto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho 

A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de 

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

cterização da prova; 

de classificação; 

tem por referência as Orientações Curriculares para a disciplina de Ciências Naturais em vigor, que 

se estruturam da seguinte forma: 

Terra em Transformação;  

Sustentabilidade na Terra;  

Viver Melhor na Terra.    

desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados nos domínios das 

orientações curriculares, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada.

 

apresenta quatro grupos. 
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QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 X  Prática  �   

de Equivalência à Frequência do 3.º ciclo do 

pelos alunos abrangidos pelos planos de 

Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho 

A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de 

tem por referência as Orientações Curriculares para a disciplina de Ciências Naturais em vigor, que 

desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados nos domínios das 

orientações curriculares, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 
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Cada grupo corresponde, respetivamente, a cada um dos temas organizadores, de acordo com das 

orientações curriculares para a disciplina. 

Cada grupo pode ter diferente número de itens. 

Cada grupo de itens é, geralmente, introduzido por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, 

textos, figuras, esquemas, tabelas e gráficos. 

A tipologia dos itens apresenta-se na tabela que se segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as questões são de resposta obrigatória. 

Os conteúdos e a estrutura da prova estão sintetizados na tabela que se segue. 

TIPOLOGIA DOS ITENS 

ITENS DE SELEÇÃO Complemento 

Ordenação 

Verdadeiro/Falso 

Associação/Correspondência 

Escolha múltipla 

ITENS DE CONSTRUÇÃO Resposta curta 

Resposta restrita 

Conteúdos 

Estrutura 

Cotação 

(em pontos) 

7.º Ano 

Terra em Transformação 

Fundamentos da estrutura e da dinâmica da Terra 

A morfologia dos fundos oceânicos 

A teoria da tectónica de placas 

 

10 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

O aluno deve escrever de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respetivas 

respostas. 

Só serão corrigidas as questões devidamente identificadas. 

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

Para cada item, o aluno deve apresentar apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um 

mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar. 

Nos itens de escolha múltipla, serão anuladas as respostas que excedam o número de opções pedidas. 

Nos itens de verdadeiro/falso (V/F), serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções como 

verdadeiras ou como falsas. 

Nos itens relativos a ordenação, só será atribuída a cotação total se a sequência estiver integralmente 

correta. 

Nas questões que exijam resposta curta e restrita, como conclusões, inferências e interpretações de dados 

(etc.), a distribuição da cotação contempla, não só a correção das respostas, mas também o uso de 

vocabulário específico, o encadeamento lógico das ideias, a capacidade de análise e síntese. 

As respostas que contenham elementos que se contradigam serão penalizadas, sendo anulada as cotações 

parciais dos elementos contraditórios. 

Em caso de engano, o aluno deve riscar de forma inequívoca aquilo que pretende que não seja classificada. 

 

 

8.º Ano 

Sustentabilidade na Terra 

Ecossistemas. 

Fluxo de energia e ciclo de matéria. 

Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas. 

10 

9.º Ano 

Viver Melhor na Terra 

Transmissão da Vida. 

Bases morfológicas e fisiológicas da reprodução. 

Noções básicas de hereditariedade. 

Organismo humano em equilíbrio. 

Sistema neuro-hormonal e coordenação do organismo 

humano. 

Sistema digestivo e cardiorrespiratório em interação. 

80 
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MATERIAL  

Os alunos apenas podem utilizar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis ou corretor na folha de resposta. 

 

DURAÇÃO 

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

 



Informação - Prova de Equivalência à Frequência de Físico 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Prova 11  

2015 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 
Físico - Química do 3º Ciclo do e
estudo instituídos pelo Decreto
Normativo 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de 
dezembro. 
 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material 
• Duração 
 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

As Orientações Curriculares para o 3.°ciclo do ensino 
componente de Ciências Físico
Transformação, Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra.

Na Prova de Equivalência à Frequência de Físico 
organizadores, a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, enquadrada por 
um conjunto de capacidades, nomeadamente:

• Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos;
• Elaboração e interpretação de representações gráficas;
• Interpretação de dados;
• Interpretação de fontes de informação diversas;
• Realização de cálculos simples e 

• Produção de textos. 

 

 

 

 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ/ OVAR NORTE

 

Equivalência à Frequência de Físico - Química  

BÁSICO 

Modalidade da prova: Escrita 

divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 
do 3º Ciclo do ensino básico, a realizar em 2015, pelos alunos 

estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho 
A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de 

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

cterização da prova 
de classificação 

As Orientações Curriculares para o 3.°ciclo do ensino básico da disciplina de Ciência
componente de Ciências Físico-Químicas - referem quatro temas organizadores: Terra no Espaço, Terra em 

formação, Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra. 

de Equivalência à Frequência de Físico - Química será avaliada, no âmbito dos quatro temas 
organizadores, a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, enquadrada por 

nomeadamente: 

Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 
interpretação de representações gráficas; 

Interpretação de dados; 
Interpretação de fontes de informação diversas; 

de cálculos simples e conversão de unidades; 
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QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ/ OVAR NORTE 

Modalidade da prova: Escrita  

divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 
pelos alunos abrangidos pelos planos de 

julho. Deve também ser considerado o Despacho 
A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de 

básico da disciplina de Ciência Físicas e Naturais — 
referem quatro temas organizadores: Terra no Espaço, Terra em 

aliada, no âmbito dos quatro temas 
organizadores, a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, enquadrada por 
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Temas organizadores 

Terra no Espaço Terra em Transformação Sustentabilidade na Terra Viver melhor na Terra 

Universo 

Sistema solar 

Planeta Terra 

Materiais 

Energia 

Som e Luz 

Reações químicas 
 

 
Em trânsito 

Sistemas elétricos  

Classificação de materiais 

 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

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.  

A tipologia dos itens, o seu número e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte. 

 

 Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos) 

ITENS DE 
SELEÇAO 

Escolha múltipla 
Ordenação 

16 a 20 3 

ITENS DE 
CONSTRUÇÄO 

Resposta curta 2 a 6 3 

Resposta restrita 3 a 6 4 a 6 

Cálculo 3 a 5 4 a 6 

 

A prova não inclui formulário nem tabela periódica. 

 É disponibilizada uma versão da prova (Versão 1). 

Os alunos respondem em folha própria para exame que lhes é fornecida pelo professor vigilante à prova.  
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Valorização relativa dos temas organizadores: 

 

Temas Organizadores Valorização 

Terra no Espaço 

Terra em Transformação 
15 % 

Sustentabilidade na Terra 15 % 

Viver melhor na Terra 70 % 

 

Critérios gerais 

• As respostas ilegíveis 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. 

• 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; 

– mais do que uma opção. 

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

de resolução.  

• O aluno 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. 

• Um erro de transcrição implica uma desvalorização de 1 ponto na classificação a atribuir à resposta 

na qual esse tipo de erro ocorra. 

• A não apresentação de unidades, no resultado final, ou apresentação incorreta, implica uma 

penalização de 1 ponto; 

• Se a resolução de uma alínea apresenta erro exclusivamente imputável à resolução de uma alínea 

anterior, será atribuída à alínea em questão a cotação integral, desde que o grau dificuldade se 

mantenha.  
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MATERIAL  

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

Os alunos devem ser portadores de material de desenho e de medida (lápis, borracha, régua graduada, 
esquadro e transferidor) e de calculadora científica, não gráfica. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

 



PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência de História  

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Prova 19  

2015 Modalidade da prova: Escrita  Prática  �   

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de Equivalência à Frequência do 3.º ciclo do 
ensino básico da disciplina de História, a realizar, em 2015, pelos alunos abrangidos pelos planos de estudo 
instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho 
Normativo 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de 
dezembro. 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objeto de avaliação;  

• Caracterização da prova;  

• Critérios gerais 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.  

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado 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 de História do 3.º ciclo em vigor.  

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do 

Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. A prova avalia a 

aprendizagem nos domínios das aptidões/capacidades e domínios dos conhecimentos. 

 

DOMÍNIOS DAS APTIDÕES/CAPACIDADES 

 

2.1.Utilizar a metodologia específica da História, nomeadamente: 

• Interpretar documentos de índole diversa (textos, imagens, gráficos e mapas); 

• Selecionar e identificar informação implícita e explicita dos documentos; 
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• Utilizar conceitos e generalizações, nomeadamente, da área das ciências sociais, na 

compreensão de situações históricas. 

2.2.Desenvolver capacidades de comunicação, nomeadamente: 

• Elaborar sínteses escritas a partir da informação recolhida com correção linguística e 

aplicando vocabulário especifico da disciplina. 

 

DOMINIO DOS CONHECIMENTOS 

 

Desenvolver a noção de evolução, nomeadamente: 

• Caracterizar as fases principais da evolução histórica; 

• Identificar os grandes momentos de rutura no processo evolutivo. 

Desenvolver a noção de condicionalismo e de casualidade, nomeadamente: 

• Compreender condições e motivações dos factos históricos; 

• Distinguir numa dada realidade, os aspetos de ordem demográfica, económica, social, política e 

cultural; 

• Compreender o papel dos indivíduos e dos grupos na dinâmica social. 

Desenvolver a noção de multiplicidade temporal, nomeadamente: 

• Localizar no tempo e no espaço eventos e processos; 

• Distinguir ritmos de evolução em sociedades diferentes e no interior de uma mesma sociedade; 

• Estabelecer relações entre o passado e o presente. 

 

CONTEÚDOS 

 

TEMA B – A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO 

• O mundo romano no apogeu do Império 

O Mediterrâneo romano nos séculos I e II 

Economia, sociedade e poder imperial 

A civilização romana 

TEMA E – EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI 

• O expansionismo Europeu 

Rumos da Expansão Quatrocentista 

A afirmação do expansionismo europeu: os impérios peninsulares 

O comércio à escala mundial 

TEMA I – A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 

• Portugal: da 1.ª República à ditadura militar 

Crise e queda da monarquia 

A 1.ª República 

TEMA J – Da GRANDE DEPRESSÃO À II GUERRA MUNDIAL 

• Regimes ditatoriais na Europa 
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Os regimes fascistas e nazi 

Portugal: a ditadura salazarista 

A Revolução Soviética 

A era estalinista na URSS 

• A 2.ª Guerra Mundial 

O desenvolvimento do conflito 

Os caminhos da paz 

TEMA K – DO SEGUNDO APÓS-GUERRA AOS DESAFIOS DO NOSSO TEMPO 

• O Mundo saído da Guerra 

Reconstrução e política de blocos 

A recusa da dominação europeia: os primeiros movimentos de independência 

 
 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

 

A prova apresenta cinco grupos de itens. 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem relacionada com os conteúdos do Tema B e em todos os domínios do 

programa da disciplina. Este grupo inclui mapa e documentos escritos que constituem suporte para de 

itens de seleção e de itens de construção. 

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem relacionada com os conteúdos do Tema E e em todos os domínios do 

programa da disciplina. Este grupo inclui documento escrito que constitui suporte para itens de seleção e 

de itens de construção. 

No Grupo III, avalia-se a aprendizagem relacionada com os conteúdos do Tema I e em todos os domínios do 

programa da disciplina. Este grupo inclui documentos escritos e iconográficos que constituem suporte para 

itens de seleção e itens de construção. 

No Grupo IV, avalia-se a aprendizagem relacionada com os conteúdos do Tema J e em todos os domínios do 

Programa da disciplina. Este grupo inclui documentos escritos e iconográficos que constituem suporte para 

itens de seleção e itens de construção. 

No Grupo V, avalia-se a aprendizagem relacionada com os conteúdos do Tema K e em todos os domínios do 

Programa da disciplina. Este grupo inclui documentos iconográficos que constituem suporte para itens de 

seleção e itens de construção. 

A estrutura da prova sintetiza-se no QUADRO 1. 
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QUADRO 1 – Valorização dos domínios das aptidões/capacidades e conteúdos na prova. 

DOMÍNIOS DAS 

APTIDÕES/CAPACIDADES 
CONTEÚDOS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES 

(EM PONTOS) 
Utilizar a metodologia 
específica da História, 
nomeadamente: 
-Interpretar documentos de 
índole diversa (textos, 
imagens, gráficos e mapas); 
-Selecionar e identificar 
informação implícita e 
explicita dos documentos; 
-Utilizar conceitos e 
generalizações, 
nomeadamente, da área das 
ciências sociais, na 
compreensão de situações 
históricas. 
Desenvolver capacidades de 
comunicação, 
nomeadamente: 
-Elaborar sínteses escritas a 
partir da informação 
recolhida com correção 
linguística e aplicando 
vocabulário especifico da 
disciplina. 
 

TEMA B – A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO 

• O mundo romano no apogeu do Império  
- O Mediterrâneo romano nos séculos I e II 
- Economia, sociedade e poder imperial 
- A civilização romana 

GRUPO I 
QUESTÕES 

1 
2 
3 
4 

 

 

15  

TEMA E – EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI 

• O expansionismo Europeu  
- Rumos da Expansão Quatrocentista 
- A afirmação do expansionismo europeu: os impérios 
peninsulares 
- O comércio à escala mundial 

GRUPO II 
QUESTÕES 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 

20  

TEMA I – A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 

• Portugal: da 1ª República à ditadura militar 
- Crise e queda da monarquia 
- A 1.ª República 

GRUPO III 
QUESTÕES 

1 
2 
3 
4 

 

20 
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QUADRO 1 – Valorização dos domínios das aptidões/capacidades e conteúdos na prova (continuação) 

DOMÍNIOS DOS CONHECIMENTOS CONTEÚDOS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES 

(EM PONTOS) 

Desenvolver a noção de evolução, nomeadamente: 
Caracterizar as fases principais da evolução histórica; 
Identificar os grandes momentos de rutura no 
processo evolutivo. 
Desenvolver a noção de condicionalismo e de 
casualidade, nomeadamente: 
Compreender condições e motivações dos factos 
históricos; 
Distinguir numa dada realidade, os aspetos de ordem 
demográfica, económica, social, política e cultural; 
Compreender o papel dos indivíduos e dos grupos na 
dinâmica social. 
Desenvolver a noção de multiplicidade temporal, 
nomeadamente: 
Localizar no tempo e no espaço eventos e processos; 
Distinguir ritmos de evolução em sociedades 
diferentes e no interior de uma mesma sociedade; 
Estabelecer relações entre o passado e o presente. 

 

TEMA J – DA GRANDE DEPRESSÃO À II GUERRA 
MUNDIAL 

• Regimes ditatoriais na Europa 
- Os regimes fascistas e nazi 
- Portugal: a ditadura salazarista 
- A Revolução Soviética 
- A era estalinista na URSS 

• A 2.ª Guerra Mundial 
- O desenvolvimento do conflito 
- Os caminhos da paz 
 

GRUPO IV 
QUESTÕES 

1 
2 
3 

 

 

20 

TEMA K – DO SEGUNDO APÓS-GUERRA AOS DESAFIOS 
DO NOSSO TEMPO 

• O Mundo saído da Guerra 
- Reconstrução e política de blocos 
- A recusa da dominação europeia: os primeiros 
movimentos de independência 

GRUPO V 
QUESTÕES 

1 
2 
3 

 

25 
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Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção. 

Todos os itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 

A prova inclui itens de tipologia descrita no QUADRO 2. 

 

QUADRO 2 – Tipologia de itens, número de itens e respetiva pontuação 

Nota: Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem 

apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento.  

 
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.  

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

. 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;  

– mais do que uma opção.  

Não há lugar a classificações intermédias.  

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA: a classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.  

ORDENAÇÃO: a cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja 

integralmente correta e completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que:  

– seja apresentada uma sequência incorreta;  

– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. Não há lugar a classificações 

intermédias. 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 
(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 
• Escolha múltipla 
•Associação/correspondência 
• Ordenação 
 

 
8 a 12 

 

3 a 6 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
• Resposta curta 
• Resposta extensa 
 

 
8 a  12 

 

5 a 15 
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. Itens de construção  

A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor científico dos 

conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas no texto elaborado. 

RESPOSTA CURTA  

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.  

RESPOSTA EXTENSA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho, nomeadamente: 

� Capacidade de relacionar e sintetizar ideias. 

� Capacidade de organizar e exprimir com clareza conceitos. 

� Utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina. 

� Proceder a uma interligação conjuntural dos fenómenos / elementos. 

� Revelar objetividade nas respostas e no encadeamento de ideias. 

� Ter uma ortografia e pontuação corretas. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

 

MATERIAL 

 

A prova é realizada em folha própria para o efeito, 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.  

Não é permitida a consulta de dicionário.  

 

DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 90 minutos.  
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INTRODUÇÃO 

 
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º 
ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia, a realizar, em 2015, pelos alunos abrangidos 
pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser 
considerado o Despacho Normativo 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho 
Normativo n.º 15971/2012, de 14 de dezembro. 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objeto de avaliação;  

• Caracterização da prova;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material;  

• Duração.  

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  

 
As orientações curriculares para o 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia integram 
seis temas, organizados em três conjuntos de dois temas associados, sendo a lecionação desses 
conjuntos distribuídos pelos três anos deste ciclo. A organização apresenta-se da seguinte forma:  

A Terra: estudos e representações e Meio natural  

População e povoamento e Atividades económicas  

Contrastes de desenvolvimento e Ambiente e sociedade  

Conteúdo da prova  
De acordo com o documento Geografia, orientações curriculares, 3.º ciclo, os diferentes temas 
podem ser estudados separadamente ou de forma integrada. Assim, cada grupo que constitui a 
prova pode incluir itens sobre conteúdos de diferentes temas articulados de forma coerente, sempre 
numa perspetiva de ciclo  

A Terra: Estudos e Representações  

Descrição da paisagem.  
Mapas como forma de representar a superfície terrestre.  
Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre – localização relativa e absoluta  

Meio Natural  
Clima e as formações vegetais  
Relevo  
Riscos e Catástrofes  

População e Povoamento  
População  
Mobilidade  

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência de Geografia  

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Prova 18  

2015 Modalidade da prova: Escrita  Prática  �   
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Áreas de fixação humana  

Atividades económicas  
Atividades económicas: recursos, processos de produção e sustentabilidade  
Redes e meios de transporte e telecomunicação  

Contrates de Desenvolvimento  

Países Desenvolvidos/ Países em Desenvolvimento  
Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento  

Ambiente e Sociedade  

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de 
dados, gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos programáticos.  

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do 
programa.  

A prova é cotada para 100 pontos.  

A prova apresenta seis grupos de itens, constituídos por itens de construção e de seleção.  

Cotações:  

Grupo I – 6 pontos  
Grupo II – 8 pontos  
Grupo III – 6 pontos  
Grupo IV – 40 pontos  
Grupo V – 20 pontos  
Grupo VI – 20 pontos  
Total – 100 pontos  

 
 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  

 

A cotação terá em conta:  

A clareza e objetividade da resposta;  

O uso de vocabulário específico da disciplina;  

A capacidade de interpretação dos documentos utilizados no enunciado;  

Só serão corrigidas as questões devidamente identificadas com o número respetivo;  

As alíneas serão cotadas sempre com um número inteiro;  

Não serão cotadas respostas e/ou palavras ilegíveis;  

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.  

Itens de seleção  

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas.  

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  

Itens de construção  
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Nos itens de respostas restrita e extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação do 
desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em 
língua portuguesa.  

 
 

MATERIAL  

 

Os alunos podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 
oficial).  

Os alunos podem utilizar régua e calculadora não alfanumérica, não programável.  

Não é permitido o uso do corretor.  
 

 

DURAÇÃO  

 

A prova de equivalência à frequência de Geografia tem a duração de 90 minutos. 



Informação - Prova de Equivalência à Frequência

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Prova 26  

2015 

INTRODUÇÃO 

 

O presente documento visa divulgar as características 

Ensino Básico da disciplina de Edu

instituídos pelo Decreto-Lei n.º 1

A/2012, de 6 de dezembro. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do Programa da disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os segu

• Objeto de avaliação;  

• Caracterização da prova;  

• Critérios gerais de classificação; 

• Material;  

• Duração.  

Importa ainda referir que, 

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 de Equivalência à Frequência de Educação Física tem por referência o Programa de Educação Física 

em vigor para o 3.º ciclo do ensino básico.

A Prova de Equivalência à Frequência permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das 

aptidões/capacidades e do domínio dos conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no 

âmbito do Programa da disciplina. As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no 

sentido de serem passíveis de avaliação em prova 

Relativamente aos conteúdos previstos no Programa do 3.º ciclo, 

apenas integrará os itens relativos aos temas e s

delimitar os mesmos para esta prova específica

 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ

 

de Equivalência à Frequência  de Educação Física  

BÁSICO 

Modalidade da prova: Escrita 
 

 

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

ásico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2015, pelos alunos abrangidos pelos planos de estudo 

Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 24

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do Programa da disciplina. 

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

de classificação;  

Importa ainda referir que, na prova desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado 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. 

de Equivalência à Frequência de Educação Física tem por referência o Programa de Educação Física 

em vigor para o 3.º ciclo do ensino básico. 

de Equivalência à Frequência permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das 

es e do domínio dos conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no 

âmbito do Programa da disciplina. As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no 

sentido de serem passíveis de avaliação em prova prática de duração limitada. 

Relativamente aos conteúdos previstos no Programa do 3.º ciclo, a Prova

apenas integrará os itens relativos aos temas e subtemas apresentados na alínea B) desta Informação, por forma a 

esta prova específica. 
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QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

   Prática   

de Equivalência à Frequência do 3º ciclo do 

abrangidos pelos planos de estudo 

39/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 24-

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do Programa da disciplina.  

 

desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e 

o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao 

de Equivalência à Frequência de Educação Física tem por referência o Programa de Educação Física 

de Equivalência à Frequência permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das 

es e do domínio dos conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no 

âmbito do Programa da disciplina. As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no 

a Prova de Equivalência à Frequência 

) desta Informação, por forma a 
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

Prova Escrita: 

a) Conteúdos 

 

Modalidades Coletivas:  

• Andebol, Basquetebol, Voleibol e Futebol. 

 

Modalidades Individuais:  

• Ginástica de Solo e Mini - Trampolim. 

 

Serão avaliados: 

• Nas quatro modalidades coletivas, com um grupo de quatro questões para cada uma delas; 

• Nas duas modalidades individuais, com um grupo de duas questões para cada uma delas. 
 

Prova Prática: 

A) Competências específicas 

 

• Análise e interpretação da realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos sobre 

técnica, organização e participação, ética desportiva e regras. 

• Relacionamento com cordialidade e respeito pelos companheiros e adversários. 

• Participação ativa em todas as situações, procurando o êxito pessoal e social.  

 

B) Conteúdos 

 

Modalidades Coletivas:  

• Basquetebol 

•  Futebol 

 

Modalidades Individuais:  

• Ginástica de Solo 

• Atletismo –Velocidade (40 m) 

 

� Serão avaliados nas duas modalidades coletivas e nas duas individuais. 

 

C) Tipologia de itens de construção:  

 

Modalidades coletivas através de um circuito técnico. 

• Basquetebol: passe de peito; drible de progressão; lançamento na passada. 

• Futebol: passe e receção; controlo de bola; remate. 
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Modalidades individuais 

• Ginástica de solo: rolamento engrupado à retaguarda e à frente, ponte, avião, roda, apoio facial invertido – 

sequência gímnica. 

• Atletismo: Velocidade (40 m). 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Prova Escrita: 

Modalidade coletiva – 80 pontos 

• Andebol (20 pontos ) 

• Basquetebol (20 pontos) 

• Futebol (20 pontos) 

• Voleibol (20 pontos) 

 

Modalidade individual – 20 pontos 

• Ginástica de Solo (10 pontos) 

• Mini-trampolim (10 pontos) 

 

Prova Prática: 

Modalidades coletivas – 60 pontos 

• Basquetebol (30 pontos) 

• Futebol (30 pontos) 

Modalidades Individuais – 40 pontos 

• Ginástica de Solo (25 pontos) 

• Atletismo – Velocidade - 40 m (15 pontos) 

 

MATERIAL  

Prova escrita: o aluno deverá trazer uma esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso do corretor ou 

lápis na folha de resposta. 

Prova prática: o aluno deve trazer o equipamento desportivo adequado para a realização da prova, não sendo 

permitida a utilização de sapatos de bicos para o Atletismo. Para a Ginástica é aconselhado o uso de sapatilhas 

apropriadas (sabrinas). Na falta das mesmas, o aluno deve executar a prova descalço. 

Todo o material desportivo usado para a prática das diferentes modalidades estará à disposição dos alunos como é 

habitual durante as aulas. 

 

DURAÇÃO 

A componente escrita da Prova de Equivalência à Frequência tem a duração de 45 minutos, não podendo a sua 

aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

A componente prática da prova de Equivalência à Frequência tem a duração de 45 minutos, não podendo a sua 

aplicação ultrapassar este limite de tempo. 



 

INTRODUÇÃO 

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. Importa ai

disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado 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 pro

 A prova destina-se aos alunos abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto

julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 24

Normativo n.º 15971/2012, de 14 de dezembro.

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova de Equivalência à Frequência da disciplina de Educação Visual tem por referência o programa de Educação 

Visual para o 3º ciclo (7º,8º e 9º anos do Ensino Básico).

Esta prova permite avaliar os objetivo

conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos /noções básicas, no âmbito do programa da disciplina. As 

aptidões /capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no sen

avaliação prática de duração limitada.

Relativamente aos conteúdos previstos no programa do 3º ciclo, nesta prova serão objeto de avaliação os conteúdos 

do 7º, 8º e do 9º ano. 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

A prova de Equivalência à Frequência da disciplina de Educação Visual é uma prova escrita e apresenta dois grupos de 

perguntas sendo cada um composto por duas alíneas.

O Grupo I integra duas perguntas de 

O Grupo II integra duas perguntas de 

criatividade na aplicação dos elementos estruturais da linguagem e expressão plástica.

 

Os alunos não respondem no enunciado da 

estabelecimento de ensino onde é realizada a prova.

Nas respostas ao Grupo I, só deverão utilizar lápis de grafite ou lapiseira. Não é permitido o uso de corretor. Em caso 

de engano, o aluno deverá apagar aquilo que pretende que não seja classificado. Deverá escrever de forma legível a 

numeração dos itens.  

As cotações dos itens encontram-se 

 

 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Prova 14    

2015 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ

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. Importa ainda referir que, nas Provas de E

disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado 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 pro

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto

julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho 

1/2012, de 14 de dezembro. 

de Equivalência à Frequência da disciplina de Educação Visual tem por referência o programa de Educação 

Visual para o 3º ciclo (7º,8º e 9º anos do Ensino Básico). 

Esta prova permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das aptidões /capacidades e do domínio dos 

conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos /noções básicas, no âmbito do programa da disciplina. As 

aptidões /capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no sen

avaliação prática de duração limitada. 

Relativamente aos conteúdos previstos no programa do 3º ciclo, nesta prova serão objeto de avaliação os conteúdos 

A prova de Equivalência à Frequência da disciplina de Educação Visual é uma prova escrita e apresenta dois grupos de 

composto por duas alíneas. 

integra duas perguntas de interpretação e aplicação de conhecimentos sobre o 

integra duas perguntas de interpretação e aplicação de conhecimentos sobre a geometria plana e a 

criatividade na aplicação dos elementos estruturais da linguagem e expressão plástica.

não respondem no enunciado da prova. As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo 

estabelecimento de ensino onde é realizada a prova. 

só deverão utilizar lápis de grafite ou lapiseira. Não é permitido o uso de corretor. Em caso 

o deverá apagar aquilo que pretende que não seja classificado. Deverá escrever de forma legível a 

se no final do enunciado da prova. 

de Equivalência à Frequência  de Educação Visual  

BÁSICO 

Modalidade da prova: Escrita 
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QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem devidamente 

nas Provas de Equivalência à Frequência desta 

disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado 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. 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de 

A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho 

de Equivalência à Frequência da disciplina de Educação Visual tem por referência o programa de Educação 

s gerais, do domínio das aptidões /capacidades e do domínio dos 

conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos /noções básicas, no âmbito do programa da disciplina. As 

aptidões /capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no sentido de serem passíveis de 

Relativamente aos conteúdos previstos no programa do 3º ciclo, nesta prova serão objeto de avaliação os conteúdos 

A prova de Equivalência à Frequência da disciplina de Educação Visual é uma prova escrita e apresenta dois grupos de 

interpretação e aplicação de conhecimentos sobre o desenho geométrico. 

interpretação e aplicação de conhecimentos sobre a geometria plana e a 

criatividade na aplicação dos elementos estruturais da linguagem e expressão plástica. 

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo 

só deverão utilizar lápis de grafite ou lapiseira. Não é permitido o uso de corretor. Em caso 

o deverá apagar aquilo que pretende que não seja classificado. Deverá escrever de forma legível a 

   Prática  �   
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CONTEÚDOS OBJETIVOS  

Desenho rigoroso  

���� Espaço - traçados geométricos (perspetiva). 

� Entender o desenho como um meio para a 

representação rigorosa de formas; 

� Conceber formas obedecendo a alguns 

princípios de representação normalizada. 

Desenho comunicação/expressão 

���� Comunicação - elementos visuais da 

comunicação; papel da imagem na comunicação; 

���� Espaço-relação homem/espaço espaço/forma, 

figura/fundo; 

���� Estrutura- proporção 

���� Forma- perceção visual da forma; qualidades 

geométricas; 

���� Cor-luz no ambiente e na representação do 

espaço. 

 

� Conceber projetos e organizar com 

funcionalidade e equilíbrio os espaços 

bidimensionais; 

� Entender o desenho como um meio para a 

representação rigorosa de formas; 

� Aplicar os valores cromáticos nas suas 

experimentações plásticas. 

 

 

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. A execução das construções pedidas 

que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. Os critérios de classificação do item 

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

dada pontuação.  

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única opção correta. São 

classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada uma opção incorreta. 

A cotação total do item é atribuída se a resposta estiver correta.  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL 

Material de registo gráfico: lápis de diferentes durezas; borracha. 

Material auxiliar de desenho rigoroso: régua; esquadro; compasso; afia; transferidor; papel vegetal. 

Material de Pintura: lápis de cor; marcadores; outros. 

 

DURAÇÃO 

A prova de Equivalência à Frequência da disciplina de Educação Visual tem a duração de 90 minutos + 30 minutos de 

tolerância. 

ESTRUTURA DA PROVA CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO COTAÇÕES 

TOTAL -   100 pontos 

 

GRUPO I 

1.1  

1.2  

Representação correta da perspetiva            25  pontos 

Representação correta do Método Europeu 25 pontos 

 

50 pontos 

 

GRUPO II 

2.1 

2.2  

Construção dos traçados geométricos          25 pontos 

 

Conhecimentos sobre a cor e valorização cromática da 

composição                                                   25 pontos 

 

50 pontos 


	Português - código 91- prova oral 2015.pdf
	Inglês - código 21 -2015
	Espanhol - código 15 - 2015
	Francês - código 16 - 2015
	Ciências Naturais - código 10 - 2015
	Físico - Química - código 11 - 2015
	História - código 19 - 2015
	Geografia - código 18 - 2015
	Educação Física - código 26 - 2015
	Educação Visual - código 14 - 2015

