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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento divulga informação relativa
Biologia do ensino secundário, a realizar
instituídos pelo Decreto-Lei 139/2012 de 5 de julho e deve também 
de 10 agosto. 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência o Programa de Biologia e permite avaliar 

avaliação numa prova escrita e numa prova prática de duração limitada, nomeadamente:

− Conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias;

− Seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação 

textos, de gráficos, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas de natureza diversa;

− Aplicação dos conhecimentos adquiridos em novos contextos e a novos problemas;

− Explicação de contextos em análise, com base em

− Estabelecimento de relações entre conceitos/articulação entre conteúdos;

− Estabelecimento de relações causa

− Reconhecimento da função da observação na investigação científica;

− Identificação/formulação de problemas/hipóteses exp

− Identificação de argumentos a favor ou contra determinadas hipóteses/conclusões;

− Interpretação/alteração de procedimentos experimentais fornecidos;

− Previsão de resultados/estabelecimento de conclusões;

− Execução e interpretação atividades laboratoriais e/ou experimentais;

− Elaboração de um relatório interpretativo e formaliza

− Comunicação escrita/linguagem científica adequada.

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ

 

de Equivalência à Frequência de Biologia 

Modalidade da prova: Escrita 

documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 
a realizar em 2015, pelos alunos abrangidos pelo

Lei 139/2012 de 5 de julho e deve também ser considerada a portaria nº 243/2012 

A prova tem por referência o Programa de Biologia e permite avaliar aprendizagens passíveis de 

avaliação numa prova escrita e numa prova prática de duração limitada, nomeadamente:

Conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias;

Seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação apresentada sob a forma de 

textos, de gráficos, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas de natureza diversa;

Aplicação dos conhecimentos adquiridos em novos contextos e a novos problemas;

Explicação de contextos em análise, com base em critérios fornecidos; 

Estabelecimento de relações entre conceitos/articulação entre conteúdos; 

Estabelecimento de relações causa-efeito; 

Reconhecimento da função da observação na investigação científica; 

Identificação/formulação de problemas/hipóteses explicativas de processos naturais;

Identificação de argumentos a favor ou contra determinadas hipóteses/conclusões;

Interpretação/alteração de procedimentos experimentais fornecidos; 

Previsão de resultados/estabelecimento de conclusões; 

atividades laboratoriais e/ou experimentais; 

um relatório interpretativo e formalização dos respetivos registos;

Comunicação escrita/linguagem científica adequada. 
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QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

Modalidade da prova: Escrita + Prática     

requência da disciplina de 
pelos planos de estudo 

ser considerada a portaria nº 243/2012 

aprendizagens passíveis de 

avaliação numa prova escrita e numa prova prática de duração limitada, nomeadamente: 

Conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 

apresentada sob a forma de 

textos, de gráficos, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas de natureza diversa; 

Aplicação dos conhecimentos adquiridos em novos contextos e a novos problemas; 

licativas de processos naturais; 

Identificação de argumentos a favor ou contra determinadas hipóteses/conclusões; 

os respetivos registos; 
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

 

O exame é constituído por uma prova escrita e uma prova prática. 

 

A classificação de exame é expressa pela média ponderada e arredondada às unidades das classificações 

obtidas nas duas provas: prova escrita - 70% e prova prática - 30%. 

 

• Prova escrita  
 

A prova tem duas versões (Versão 1 e Versão 2). 
 
A prova está organizada por grupos de itens. 
 
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de 
dados, gráficos, esquemas e figuras.  
 
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou à sequência das unidades 
letivas do Programa ou à sequência dos seus conteúdos. 
 
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma dos temas/unidades 
do Programa. 
 
A prova é cotada para 200 pontos. 
 

• Prova prática  

 

Inclui a execução de uma atividade laboratorial, registo, e interpretação de resultados, e apresentação 

de conclusões. 

Inclui a interpretação de resultados de atividades experimentais. 

   A prova é cotada para 200 pontos. 

 

A valorização dos temas/unidades na prova escrita e na prova prática apresenta-se no quadro seguinte: 

Conteúdos 
Cotação (em pontos) 

Prova escrita Prova prática 

I - REPRODUÇÃO, GENÉTICA E IMUNIDADE 

1. Reprodução humana e manipulação da fertilidade 

2. Património genético 

3. Imunidade e controlo de doenças 

140 a 160 80 a 100 

II - ALIMENTAÇÃO, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

4. Produção de alimentos e sustentabilidade 

5. Preservar e recuperar o meio ambiente 

40 a 60 100 a 120 

 200 pontos 200 pontos 
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Os itens da prova podem ser de seleção (escolha múltipla, verdadeiro e falso, ordenação e associação) e de 

construção (resposta curta e resposta restrita). 

As respostas aos itens de construção podem envolver, por exemplo, a apresentação de uma palavra, de um 

número ou de uma expressão, a produção de um texto, a realização de cálculos e a apresentação de 

justificações/explicações. 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

• Prova escrita e prova prática  

 

No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que seguir o 

que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 

 

 A ausência de indicação inequívoca da versão (Versão 1 ou Versão 2) implica a classificação com zero 

pontos das respostas aos itens de seleção. 

 

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

 

Na correção da prova escrita e da prova prática são valorizados os seguintes aspetos: 

− Utilização terminologia específica; 

− Rigor científico, capacidade de síntese e estruturação ordenada do raciocínio; 

− Coerência de argumentos na interpretação e explicação de conceitos e/ou factos e teorias. 
       
 

• 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. 

 
Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 
integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 
 
Nos itens de associação, é atribuída cotação às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os 
critérios específicos. Nos itens de associação, considera-se incorreta qualquer correspondência para além 
da que é solicitada. 
 
Nos itens de verdadeiro e falso, é atribuída cotação às correspondências corretas. Todas as outras 
respostas são classificadas com zero pontos. 
 
• Itens de construção 

 
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão ser 

atribuídas cotações às respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos de 

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

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

 

Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a organização 

dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

 

Nos itens que envolvam a realização de cálculos, a classificação das respostas tem em conta a apresentação 

das etapas necessárias à resolução do item. Serão penalizados os erros de cálculo, a ausência de unidades 

ou a apresentação de unidades incorretas no resultado final. 

 

• Prova prática 

 

Na correção da prova prática são considerados os seguintes aspetos: 

− Será valorizada a aplicação correta de técnicas no manuseamento e na utilização do material 

laboratorial. 

 

− Nos registos da atividade laboratorial só será atribuída cotação se estes corresponderem às observações 

efetuadas. 

 

− Serão desvalorizadas referências que não correspondam ao contexto da atividade laboratorial realizada. 

 

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. 

 

Os alunos devem ser portadores de material de desenho e de medida (lápis, borracha, régua graduada). 

 

Na prova prática os alunos têm de utilizar bata e será fornecido o material de laboratório necessário à 

realização da atividade laboratorial. 

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

 

 

DURAÇÃO 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, sem tolerância, e a prova prática tem a duração de 90 

minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 

 



 

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

Informação -  Prova de Equivalência à Frequência de  Geografia C 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Prova 319   

2015 Modalidade da prova: Escrita � Prática  �  
 

INTRODUÇÃO  

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 
Frequência da disciplina de Geografia C, a 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 ainda ser tida em consideração a Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto.  

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.  

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 
o exame diz respeito. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova tem por referência o Programa de Geografia C, homologado em 2002, e 
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 
limitada. 

 

Objetivos gerais  

- Valorizar as diferenças entre indivíduos e culturas.  

- Desenvolver a perceção espacial no sentido de uma progressiva apropriação 
criativa dos espaços de vida.  

- Avaliar o contributo das Tecnologias da Informação e Comunicação como fator de 
desenvolvimento na compreensão e utilização individual e social do espaço 
geográfico.  



- Interessar-se pela conciliação entre o crescimento económico e a melhoria da 
qualidade de vida das populações, associando-os à valorização do património 
natural e cultural. 

- Intervir no sentido de atenuar as assimetrias territoriais, valorizando a preservação 
das diferenças entre as regiões.  

- Utilizar corretamente os conceitos geográficos.  

- Descrever e interpretar situações de carácter geográfico.  

- Identificar situações problemáticas relativas às espacialidades e aos territórios.  

- Perspetivar a análise da realidade em termos sistémicos.  

- Utilizar o processo de inferência para interpretar documentos geográficos, 
encaminhar a pesquisa, responder a problemas ou levantar novos problemas.  

- Sistematizar dados, dando-lhes coerência e organizando-os em categorias, na 
procura de modelos explicativos de organização dos territórios.  

- Reconhecer a necessidade de mudança da escala de análise na compreensão do 
espaço geográfico.  

- Compreender a necessidade de articular diferentes espaços e diferentes períodos 
de tempo na análise geográfica do mundo contemporâneo.  

- Reconhecer a existência de diferentes padrões de distribuição dos fenómenos 
geográficos.  

- Compreender alguns dos problemas do mundo contemporâneo, sua diversidade e 
mutabilidade.  

- Compreender que a mundialização se reflete na construção social e cultural dos 
lugares e regiões, a diferentes escalas.  

- Compreender a interação entre os processos globais e as suas manifestações 
locais.  

- Relacionar a capacidade de transformação da organização espacial com diferentes 
graus de desenvolvimento científico e tecnológico.  

- Relacionar a existência de conflitos no uso do espaço e na gestão de recursos com 
situações de desigual desenvolvimento, a nível local, regional e mundial.  

- Compreender as inter-relações entre as novas redes de comunicação, as 
tecnologias de informação e comunicação, o espaço, os lugares e a sociedade.  

 

Conteúdos  

1.O Sistema Mundial Contemporâneo  

2. Um Mundo Policêntrico  

2.1. Antecedentes geopolíticos e geostratégicos  

2.2. A emergência de novos centros de poder  

2.3. O papel das organizações internacionais  

2.4. A (re) emergência de conflitos regionais  

3. Um Mundo Fragmentado  

3.1. Espaço de fluxos e atores mundiais  

3.2. Espaços motores de fluxos mundiais  



4. Um Mundo de Contrastes  

4.1. Um mundo superpovoado?  

4.2. Um acesso desigual ao Desenvolvimento?  

4.3. Problemas ambientais, impactos humanos diferentes?  

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova apresenta quatro grupos de itens, constituídos por itens de desenvolvimento e 
de seleção.  

Cada conjunto de questões é introduzido por: mapa, imagem, gráfico, texto, notícia, 
quadro estatístico, etc. 

 

Cotações:  

Grupo I – 50 pontos  

Grupo II – 30 pontos  

Grupo III – 40 pontos  

Grupo IV – 80 pontos  

Total – 200 pontos 

 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 
programáticos da disciplina.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades letivas do 
Programa ou à sequência dos seus conteúdos.  

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 
temas/unidades letivas do Programa e devem ser sempre entendidos dentro dos 
níveis de aprofundamento/desenvolvimento estabelecidos no Programa, sem que 
isso possa significar qualquer perda de rigor científico.  

 

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. 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 examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser 
considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.  

A clareza e objetividade da resposta;  

O uso de vocabulário específico da disciplina;  

A capacidade de interpretação dos documentos utilizados no enunciado;  

As alíneas serão cotadas sempre com um número inteiro.  



MATERIAL 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica 
azul ou preta.  

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

O examinando pode utilizar régua, esquadro, transferidor e calculadora não 
alfanumérica, não programável.  

Não é permitido o uso de corretor 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa

Física do ensino secundário, a realizar em 2015

instituídos pelo Decreto –Lei 139/2012 de 5 de julho e deve também ser considerada a portaria nº 

243/2012 de 10 agosto. 

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 o Programa d

numa prova escrita e numa prova prática 

- Conhecimento e compreensão de conceitos;

- Compreensão das relações existentes entre aqueles conceitos e que permitiram estabelecer

leis e teorias; 

- Aplicação dos conceitos e das relações entre eles a situações e a contextos diversificados;

- Seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação apresentada sob a forma de

de gráficos, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas de natureza

exemplo, relativas a atividades experimentais;

- Produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos diversificados;

- Comunicação de ideias por escrito;

- Realização de atividades laboratoriais.

 

 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ

 

de Equivalência à Frequência  de FÍSICA  

Modalidade da prova: Escrita 
 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 

, a realizar em 2015, pelos alunos abrangidos pelos planos de estudo

Lei 139/2012 de 5 de julho e deve também ser considerada a portaria nº 

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

de classificação 

A prova tem por referência o Programa de Física e permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação 

e numa prova prática de duração limitada, nomeadamente:

Conhecimento e compreensão de conceitos; 

Compreensão das relações existentes entre aqueles conceitos e que permitiram estabelecer

Aplicação dos conceitos e das relações entre eles a situações e a contextos diversificados;

Seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação apresentada sob a forma de

de gráficos, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas de natureza

exemplo, relativas a atividades experimentais; 

ão e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos diversificados;

municação de ideias por escrito; 

Realização de atividades laboratoriais. 
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QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 + Prática     

requência da disciplina de 

alunos abrangidos pelos planos de estudo 

Lei 139/2012 de 5 de julho e deve também ser considerada a portaria nº 

e permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação 

de duração limitada, nomeadamente: 

Compreensão das relações existentes entre aqueles conceitos e que permitiram estabelecer princípios, 

Aplicação dos conceitos e das relações entre eles a situações e a contextos diversificados; 

Seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação apresentada sob a forma de textos, 

de gráficos, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas de natureza diversa, por 

ão e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos diversificados; 
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

O exame é constituído por uma prova escrita e uma prova prática. 

A classificação de exame é expressa pela média ponderada e arredondada às unidades das classificações 

obtidas nas duas componentes; componente escrita 70% e a componente prática 30%. 

• Prova escrita  

A prova não tem versões. 

A prova está organizada por grupos de itens. 

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

dados, gráficos, fotografias e esquemas. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do Programa ou à sequência 

dos seus conteúdos. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma das unidades 

do Programa. 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A valorização das unidades na prova apresenta-se no quadro seguinte: 

UNIDADES COTAÇÃO (EM PONTOS) 

Mecânica 80 a 100 

Eletricidade e Magnetismo 50 a 70 

Física Moderna 30 a 50 

 

Os itens da prova podem ser de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta e 

resposta restrita). 

As respostas aos itens de resposta curta podem envolver, por exemplo, a apresentação de uma palavra, 

de uma expressão, de uma frase, de um número, de uma equação ou de uma fórmula. 

As respostas aos itens de resposta restrita podem envolver a produção de um texto com apresentação 

de uma explicação, de uma previsão, de uma justificação ou de uma conclusão; ou podem envolver a 

realização de cálculos e a apresentação de justificações ou de conclusões; ou podem requerer a 

utilização das potencialidades gráficas da calculadora, solicitando, por exemplo, a reprodução de 

gráficos visualizados na mesma. 

A prova inclui a tabela de constantes, o formulário e a tabela periódica, anexos a este documento. 
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• Prova prática  

 

 Inclui a execução de uma atividade laboratorial e a elaboração de um relatório no qual deve constar 

registo e interpretação de resultados, e apresentação de conclusões. 

   A prova é cotada para 200 pontos. 

 

A valorização das atividades a realizar na prova prática apresenta-se no quadro seguinte: 

ATIVIDADES COTAÇÃO (EM PONTOS) 

Execução prática do trabalho 60 

                   Elaboração do relatório 140 

 

 CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Na correção de toda a prova serão valorizados os seguintes aspetos: 

• Utilização terminologia específica; 

• Rigor científico, capacidade de síntese e estruturação ordenada do raciocínio; 

• Coerência de argumentos na interpretação e explicação de conceitos e/ou factos e teorias. 

         

 Na prova escrita: 

A ausência de indicação inequívoca da versão (Versão 1 ou Versão 2) implica a classificação com zero 

pontos das respostas aos itens de escolha múltipla. 

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

 

No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que seguir 

o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 

 

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. 

 

Itens de construção: 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. 

Poderão ser atribuídas pontuações às respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos de classificação. 
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Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa corresponde uma dada 

pontuação. 

 

Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a 

organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspetos relativos 

aos conteúdos, à organização lógico – temática e à utilização de terminologia científica e é apresentada 

no quadro seguinte: 

 

 

Nos itens que envolvam a realização de cálculos, a classificação das respostas tem em conta a 

apresentação das etapas necessárias à resolução do item. Serão penalizados os erros de cálculo 

(numéricos ou analíticos), a ausência de unidades ou a apresentação de unidades incorretas no 

resultado final, a ausência de conversão ou a conversão incorreta de unidades, a transcrição incorreta 

de dados, entre outros fatores de penalização. A descrição dos níveis de desempenho é apresentada no 

quadro seguinte: 

 

 

Erros do tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta dos dados, e ausência de unidades/ 

unidades incorretas no resultado final. 

 

 

Nível 3 
Composição coerente no plano lógico – temático. 

Utilização de terminologia científica adequada e correta. 

Nível 2 
Composição coerente no plano lógico – temático. 

Utilização ocasional de terminologia científica não adequada e / ou com incorreções. 

Nível 1 
Composição com falhas no plano lógico – temático, ainda que com correta utilização de 

terminologia científica adequada / correta. 

Nível 5 

Metodologia de resolução correta. 

Resultado final correto. 

Ausência de erros. 

Nível 4 

Metodologia de resolução correta. 

Resultado final incorreto, resultante apenas de erros do tipo 1, qualquer que seja o seu 

número. 

Nível 3 

Metodologia de resolução correta. 

Resultado final incorreto, resultante de um único erro do tipo 2, qualquer que seja o 

número de erros do tipo 1. 

Nível 2 

Metodologia de resolução correta. 

Resultado final incorreto, resultante de mais do um erro do tipo 2, qualquer que seja o 

número de erros do tipo 1. 

Nível 1 
Metodologia de resolução incompleta, isto é, apresentação de apenas uma das etapas de 

resolução consideradas como mínimas, qualquer que seja o número de erros do tipo 1. 
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 Erros do tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de conversão de 

unidades ou conversão incorreta de unidades e outros erros que não possam ser incluídos nos erros do 

tipo 1. 

 

� Se a resposta apresentar ausência de metodologia de resolução ou metodologia incorreta, ainda que 

com um resultado final correto, a cotação a atribuir será zero pontos. 

� Se a resolução de um item que envolva cálculos apresentar erro exclusivamente imputável à 

resolução ocorrida num item anterior, ao item será atribuída a cotação total. 

� Se nos itens de resposta aberta em que seja solicitado o cálculo de uma grandeza o examinando 

apresentar apenas o resultado final, mesmo que correto, terá a cotação de zero pontos. 

 

Na prova prática: 

• Aplicação correta de técnicas no manuseamento e utilização do material laboratorial. 

• Só será atribuída cotação aos registos da atividade laboratorial se estes corresponderem às 

observações efetuadas. 

• Serão desvalorizadas referências que não correspondam ao contexto da atividade. 

 

MATERIAL 

O examinando apenas pode 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). 

 O examinando deve ser portador de material de desenho e de medida (lápis, borracha, régua 

graduada), assim como de uma calculadora gráfica. 

A lista das calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Educação. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Na prova prática o examinando tem de utilizar uma bata e será fornecido o material de laboratório 

necessário à realização das atividades. 

 

DURAÇÃO 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos sem tolerância e a prova prática tem a duração de 90 

minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 

 

 



ANEXO 
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                          PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência de Inglês 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Prova 358    

2015 Modalidade da prova: Escrita e Oral 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência do ensino 
secundário de Inglês, a realizar em 2015 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo 
instituídos pelo Decreto –Lei 139/2012 de 5 de julho e deve também ser considerada a portaria nº 
243/2012 de 10 agosto. 

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

• 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 ao nível de ensino a que o exame 

diz respeito. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova escrita a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados 

no Programa de Inglês para o Nível de Continuação em vigor (homologado em 2001) e tem por referência o 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001). Considera-se, pois, condição para 

o entendimento desta informação a leitura quer do Programa, quer do QECR. 

São objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção escrita, concretizadas nos 

desempenhos descritos no Programa: Competências de Uso de Língua para o 12.º ano – Interpretação (Ler) 

e Produção (Escrever) – e Competência Sociocultural. A demonstração destas competências envolve a 

mobilização dos conteúdos programáticos, devendo o examinando utilizar estratégias de entre as 

enunciadas no Programa. Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes 

distintas, que devem ser perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os momentos da 

prova. 

Interpretação e produção de texto 

Interpretação e produção de tipos de texto variados (artigo, notícia, comentário, editorial, etc.), que 

concretizam macro funções do discurso (narração, descrição, argumentação, etc.), a que estão associadas 

intenções de comunicação (relatar eventos, dar opinião, explicar, contrapor, persuadir, etc.) 
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Dimensão sociocultural - concretizada nos seguintes domínios de referência: 

1. O Inglês no mundo 

2. Cidadania e Multiculturalismo 

3. A democracia numa era global 

4. Cultura, arte e sociedade 

Língua inglesa - compreende as componentes morfossintática e léxico-semântica. 

 

A prova oral a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no 

Programa de Inglês para o Nível de Continuação em vigor (homologado em 2003) e tem por referência o 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001).  

São objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção oral concretizadas nos 

desempenhos descritos no Programa: Competências de Uso de Língua para o 12º ano – Interpretação 

(Ouvir) e Produção (Falar) – e Competência Sociocultural. A demonstração destas competências envolve a 

mobilização dos conteúdos programáticos, devendo o examinando utilizar estratégias de entre as 

enunciadas no Programa. Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes 

distintas, que devem ser perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os momentos da 

prova. 

Interpretação e produção de texto - interpretação e produção que concretizam as macro funções do 

discurso, a que estão associadas intenções de comunicação (relatar eventos, dar opinião, explicar, 

contrapor, persuadir, etc.). 

Dimensão sociocultural - concretizada nos domínios de referência constantes do programa e já 

mencionados relativamente à componente escrita. 

Língua inglesa - compreende as componentes morfossintática e léxico-semântica. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

Na prova escrita, 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; 

• criar frases a partir de palavras isoladas; 

• elaborar mind-maps; 

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

• hierarquizar factos/ações; 

• organizar campos semânticos; 

• preencher organizadores gráficos. 

 

Fase de desenvolvimento - permite avaliar o desempenho do examinando em duas atividades que implicam 

a interpretação e a produção de textos escritos em inglês. 

Interpretação de texto (Atividade B) - visa 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; 
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• localizar informação num texto (scanning); 

• organizar informação por tópicos; 

• relacionar títulos com textos. 

O texto pode ser abordado no seu conjunto, incidindo essa abordagem, por exemplo, em relações de 

coerência e na sua coesão ao nível linguístico, ou em unidades menores, nomeadamente, no léxico e em 

processos de interpretação e de produção de sentidos. 

Produção de texto (Atividade C) - visa a redação de um texto – composição extensa (120-180 palavras). 

Exemplos de atividades: 

• dar opinião fundamentada sobre factos ou temas; 

• descrever situações, imagens, sensações; 

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

(visual/textual); 

• redigir um texto argumentativo/persuasivo. 

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: 

• listar tópicos para um texto; 

• 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. 

 

 

 

 

 

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

apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. 

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. 

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. 

 

Constituição do júri da prova oral: três elementos: um examinador-interlocutor e dois examinadores-

classificadores. 

 

MATERIAL  

Na prova escrita, o examinando 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).  

É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.  

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 de 25 minutos. 
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                       PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência de Inglês  

ENSINO SECUNDÁRIO 

Prova 367  

2015 Modalidade da prova: Escrita e Oral 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência do ensino 
secundário de Inglês, a realizar em 2015 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo 
instituídos pelo Decreto –Lei 139/2012 de 5 de julho e deve também ser considerada a portaria nº 243/2012 de 
10 agosto. 

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

• 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 ao nível de ensino a que o exame diz respeito. 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova escrita a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no 

Programa de Inglês para o Nível de Continuação em vigor (homologado em 2001) e tem por referência o 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001). Considera-se, pois, condição para o 

entendimento desta informação a leitura quer do Programa, quer do QECR. 

São objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção escrita, concretizadas nos 

desempenhos descritos no Programa: Competências de Uso de Língua para o ciclo bienal dos 10.º e 11.º anos – 

Interpretação (Ler) e Produção (Escrever) – e Competência Sociocultural. A demonstração destas competências 

envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, devendo o examinando utilizar estratégias de entre as 

enunciadas no Programa. Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes 

distintas, que devem ser perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os momentos da prova. 

Interpretação e produção de texto 

Interpretação e produção de tipos de texto variados (artigo, notícia, comentário, editorial, etc.), que 

concretizam macro funções do discurso (narração, descrição, argumentação, etc.), a que estão associadas 

intenções de comunicação (relatar eventos, dar opinião, explicar, contrapor, persuadir, etc.) 
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Dimensão sociocultural 

Concretizada nos seguintes domínios de referência: 

                 10.º ano 

1. Um mundo de muitas línguas 

2. O mundo tecnológico 

3. Os media e a comunicação global 

4. Os jovens na era global 

                  11.º ano 

1. O mundo à nossa volta 

2. O jovem e o consumo 

3. O mundo do trabalho 

4. Um mundo de muitas culturas 

 

Língua inglesa 

Compreende as componentes morfossintática e léxico-semântica. 

A prova oral a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no 

Programa de Inglês para o Nível de Continuação em vigor (homologado em 2001) e tem por referência o Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001).  

São objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção oral concretizadas nos desempenhos 

descritos no Programa: Competências de Uso de Língua para o ciclo bienal dos 10.º e 11.º anos – Interpretação 

(Ouvir) e Produção (Falar) – e Competência Sociocultural. A demonstração destas competências envolve a 

mobilização dos conteúdos programáticos, devendo o examinando utilizar estratégias de entre as enunciadas no 

Programa. Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes distintas, que devem 

ser perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os momentos da prova. 

 

Interpretação e produção de texto 

Interpretação e produção que concretizam as macrofunções do discurso, a que estão associadas intenções de 

comunicação (relatar eventos, dar opinião, explicar, contrapor, persuadir, etc.) 

Dimensão sociocultural 

Concretizada nos seguintes domínios de referência constantes do programa e já mencionados relativamente à 

componente escrita. 

Língua inglesa 

Compreende as componentes morfossintática e léxico-semântica. 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

Na prova escrita, 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; 
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• associar mensagens verbais a representações visuais e gráficas; 

• criar frases a partir de palavras isoladas; 

• elaborar mind-maps; 

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

• hierarquizar factos/ações; 

• organizar campos semânticos; 

• preencher organizadores gráficos. 

 

Fase de desenvolvimento 

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

de textos escritos em inglês. 

Interpretação de texto (Atividade B) 

Visa 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 (scanning); 

• organizar informação por tópicos; 

• relacionar títulos com textos. 

O texto pode ser abordado no seu conjunto, incidindo essa abordagem, por exemplo, em relações de coerência 

e na sua coesão ao nível linguístico, ou em unidades menores, nomeadamente, no léxico e em processos de 

interpretação e de produção de sentidos. 

Produção de texto (Atividade C) 

Visa a redação de um texto – composição extensa (120-180 palavras). 

Exemplos de atividades: 

• dar opinião fundamentada sobre factos ou temas; 

• descrever situações, imagens, sensações; 

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

(visual/textual); 

• redigir um texto argumentativo/persuasivo. 

 

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: 

• listar tópicos para um texto; 
• 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. 
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Nota: alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem apresentar-se sob a 

forma de tarefas de completamento. 

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. 

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 
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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 
(em pontos) 

Desenvolvimento temático e coerência • Estruturação do discurso 

• Coerência 

• Utilização eficaz de mecanismos de 
coesão 

50 

Fluência • Eficácia comunicativa 

• Adequação da postura e ritmo do discurso 

• pronúncia 

50 

Estrutura da língua • adequação das estruturas gramaticais 

• utilização dos recursos linguísticos 

• adequação dos conetores do discurso 

50 

Conteúdo/ Vocabulário • adequação ao tema 

• clareza da linguagem 

• variedade e adequação do vocabulário 
usado 

50 

 

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

examinadores-classificadores. 

MATERIAL  

Na prova escrita, o examinando 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).  

É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.  

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 de 25 minutos. 
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INTRODUÇÃO 

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

disciplina de Aplicações Informáticas B.

A prova a que esta informação se refere incide nas aprendizagens e nas competências enun

Aplicações Informáticas B. 

Este documento dá a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, as aprendizagens e as 

competências que são objeto de avaliação, as características e a estrutura da prova, o material a utiliz

da mesma, sendo ainda apresentados os critérios gerais de classificação da prova.

Destina-se aos alunos abrangidos pelo

também ser considerada a portaria 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A Prova de Equivalência à Frequência tem por referência o Programa da disciplina de Aplicações Informáticas B.

A disciplina de Aplicações Informáticas B é uma disciplina anual

A prova avalia as competências que decorrem quer dos objetivos gerais, quer dos objetivos de aprendizagem 

expressos em cada uma das unidades letivas, e os conteúdos a elas associados, passíveis de avaliação numa prova 

escrita. 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

A prova tem duas versões: Versão 1 e Versão 2.

A prova tem 5 grupos de itens. 

Alguns dos itens ou grupos de itens têm como suporte um ou mais esquemas, imagens e/ou tabelas.

A prova pode incluir os seguintes tipos de item:

• Itens de seleção: 

o escolha múltipla; 

o associação; 

o ordenação; 

o verdadeiro/falso 

• Itens de construção: 

o completamento; 

o resposta curta; 

o resposta extensa. 

• Itens de resolução gráfica.

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ

 

Equivalência à Frequência de  APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B

Modalidade da prova: Escrita 

divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário da 

disciplina de Aplicações Informáticas B. 

A prova a que esta informação se refere incide nas aprendizagens e nas competências enun

Este documento dá a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, as aprendizagens e as 

competências que são objeto de avaliação, as características e a estrutura da prova, o material a utiliz

da mesma, sendo ainda apresentados os critérios gerais de classificação da prova. 

se aos alunos abrangidos pelos planos de estudos instituídos pelo Decreto –Lei 139

portaria nº 243/2012 de 10 agosto. 

requência tem por referência o Programa da disciplina de Aplicações Informáticas B.

A disciplina de Aplicações Informáticas B é uma disciplina anual de carácter eminentemente prático. 

va avalia as competências que decorrem quer dos objetivos gerais, quer dos objetivos de aprendizagem 

expressos em cada uma das unidades letivas, e os conteúdos a elas associados, passíveis de avaliação numa prova 

 

em duas versões: Versão 1 e Versão 2. 

Alguns dos itens ou grupos de itens têm como suporte um ou mais esquemas, imagens e/ou tabelas.

A prova pode incluir os seguintes tipos de item: 

Itens de resolução gráfica. 
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QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B  

   Prática  �   

requência do Ensino Secundário da 

A prova a que esta informação se refere incide nas aprendizagens e nas competências enunciadas no Programa de 

Este documento dá a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, as aprendizagens e as 

competências que são objeto de avaliação, as características e a estrutura da prova, o material a utilizar e a duração 

Lei 139/2012 de 5 de julho e deve 

requência tem por referência o Programa da disciplina de Aplicações Informáticas B. 

ter eminentemente prático.  

va avalia as competências que decorrem quer dos objetivos gerais, quer dos objetivos de aprendizagem 

expressos em cada uma das unidades letivas, e os conteúdos a elas associados, passíveis de avaliação numa prova 

Alguns dos itens ou grupos de itens têm como suporte um ou mais esquemas, imagens e/ou tabelas. 
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Quadro 1 – valorização dos conteúdos da prova 

Conteúdos Pontuação 

• Introdução à algoritmia 

o Linguagens naturais e linguagens formais 

o Algoritmos e pseudocódigo 

• Conceitos fundamentais 

o Dados e tipos de dados 

o Operadores aritméticos e prioridades 

o Compatibilidades de tipos; 

o Expressões 

o Operadores lógicos 

o Variáveis e constantes 

o Declaração 

o Atribuição 

o Instruções de entrada e de saída 

• Teste e controlo de erros em algoritmia – tracing 

• Estruturas de controlo 

o Estrutura sequencial 

o Estruturas de seleção 

o Estruturas repetitivas 
 

40 

• Programação orientada aos eventos 

o Noção de evento no contexto da programação 

o Programação orientada ao fluxo e orientada aos 

eventos – comparação 

o Uso de uma linguagem orientada a eventos 

� Controlos 

� Formulários 

� Tipos de dados 

� Estruturas de controlo 
 

40 

Introdução à teoria da Interatividade  
• Do GUI aos ambientes imersivos 

• Realidade virtual 

• O conceito de interatividade 

• Características ou componentes da interatividade 

• Níveis e tipos de interatividade 

• Tipos de interatividade  

• Como avaliar soluções interativas 

• O desenho de soluções interativas 
 

30 

Imagem - (Utilização dos sistemas multimédia) 

• Bases sobre teoria da cor aplicada aos sistemas 

digitais 

• Geração e captura de imagem 

o Formatos de ficheiros de imagem 

o Compressão de imagens 

o Retoques de imagem 

o Captura de imagens 

o Gravação em suportes óticos de memória 

o Gráficos vetoriais 

o Gráficos bitmapped 

45 

Som e Vídeo - (Utilização dos sistemas multimédia) 

• Aquisição e reprodução de som 

• Aquisição, edição e reprodução de vídeo 

o Standards 

o Compressão 

o Uso de hardware 

o Uso de software 
 

45 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos critérios gerais 

e específicos. 

As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

A ausência de indicação inequívoca da versão (versão 1 ou versão 2) implica a classificação com zero pontos de todas 

as respostas aos itens de escolha múltipla, de verdadeiro/falso, de ordenação, de completamento e de associação. 

 

Itens de resposta curta 
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Se a resposta contiver 

um número de elementos superior ao solicitado, apenas são classificados os elementos de acordo com a ordem da 

sua apresentação. Os elementos em excesso são ignorados. 

 

Itens de resposta de escolha múltipla 
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única alternativa correta. 

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

– uma alternativa incorreta; 

– mais do que uma alternativa. 

 

Não há lugar a classificações intermédias. 
 
Itens de resposta de verdadeiro/falso 
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. A resposta em que todas as afirmações sejam 

identificadas como verdadeiras ou como falsas é classificada com zero pontos. 

 

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

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

 

Itens de resposta de completamento 
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreto qualquer completamento de 

um único espaço com mais do que um elemento da chave. 

 

Itens de resposta de ordenação 
A cotação total do item só é atribuída se a sequência estiver integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– é apresentada uma sequência incorreta; 

– é omitido pelo menos um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de resposta extensa 
Os critérios de classificação dos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A 

cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de resposta extensa que impliquem a produção de um texto, a classificação a atribuir traduz a avaliação 

simultânea das competências específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua 

portuguesa. 
 

A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a classificação 

atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta valorização é cerca de 10% da 

cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir descritos: 
 

Níveis Descritor 

3 Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou 

com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de 

sentido. 

2 Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou 

de ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

1 Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou 

de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de 

sentido. 
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Apenas podem ser atribuídas classificações correspondentes a um dos valores constantes no quadro. Não há lugar a 

classificações intermédias. 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a classificação a 

atribuir é zero pontos. Neste caso, não é classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa. 

 

Itens de resolução gráfica 
A classificação atribuída tem em conta o nível de desempenho. 

 

MATERIAL  

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

Não é permitido o uso do corretor. 

Nos itens de resolução gráfica, o aluno apenas poderá utilizar o equipamento informático disponibilizado na sala para 

esse efeito. 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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