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Informação- Prova de Equivalência à Frequência                                                                                                                 3º ciclo 

Alunos avaliados ao abrigo do Decreto-lei 

54/2018 

Introdução 
 As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

em vigor. O presente documento dá a conhecer os aspetos relativos à prova de equivalência à 

frequência do 3º ciclo do Ensino Básico aqui apresentados. 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo não só 

sobre o conhecimento de conteúdos curriculares, mas também sobre a forma como estes são 

mobilizados através de processos cognitivos. Serão objeto de avaliação os conteúdos dos 7.º, 

8.º e 9.º anos que constam da presente informação que foi elaborada tendo em conta os 

relatórios técnico-pedagógicos. 

 

 .  

Grupos DOMÍNIOS SUBDOMÍNIOS Cotação 

I A Terra: Estudos e 
Representações  
 

• A representação da superfície terrestre 

• A Localização dos diferentes elementos da 
superfície terrestre  

 

40 pontos 

II  População  
e  
Povoamento  

 

• Distribuição da população mundial  

• Mobilidade da população  

 
25 pontos 

III 
Contrastes de 
Desenvolvimento 

• Países com diferentes graus de 
desenvolvimento  

•  Interdependência entre espaços com diferentes 
níveis de desenvolvimento 

35 pontos 
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Caracterização da prova  

A prova é constituída por três grupos e inclui itens da tipologia descrita no quadro seguinte: 

Tipologia, Número de Itens e Cotação 

 
Tipologia de item 

 

 
Número de itens 

 
Cotação por item 

Itens de seleção 
 

• Associação/correspondência; 

• Ordenação. 

 
 

2 a 8 

 
 
De 2,5 a 10 pontos. 

 
Itens de Construção 
 

• Resposta curta; 
 

 
 

15 

 
 
 
De 2,5 a 10 pontos. 

Critérios de classificação 
 
Os critérios gerais de classificação da prova são: 
 

Domínio dos conteúdos; Rigor conceptual; Interpretação de textos, gráficos e mapas. 
Não há lugar a classificações intermédias. 

Material 

          Régua de 15 cm, máquina calculadora, lápis e borracha. 

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

ou preta. 

Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
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A informação apresentada neste documento não dispensa a consulta da legislação em 

vigor. O presente documento dá a conhecer os aspetos relativos à prova de equivalência 

à frequência do 3º ciclo do Ensino Básico aqui apresentados. 

 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

Objeto de avaliação 

 A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e Aprendizagens Essenciais) e permite 

avaliar os conhecimentos e competências identificados nos seguintes domínios numa 

prova escrita de duração limitada, incidindo não só sobre o conhecimento de conteúdos 

curriculares, mas também sobre a forma como estes são mobilizados através de 

processos cognitivos. Serão objeto de avaliação os conteúdos dos 7.º, 8.º e 9.º anos 

que constam da presente informação.  

Grupos DOMÍNIOS SUBDOMÍNIOS Cotação 

I A Terra: Estudos 
e 
Representações  
 

• A representação da superfície terrestre 

• A Localização dos diferentes elementos da 
superfície terrestre  

 

30 pontos 

II  População  
e  
Povoamento  

 

• Distribuição da população mundial  

• Mobilidade da população  

 
30 pontos 

III Contrastes de 
Desenvolviment
o 

• Países com diferentes graus de 
desenvolvimento  

•  Interdependência entre espaços com 
diferentes níveis de desenvolvimento 

40 pontos 
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 Caracterização da prova 
A prova é constituída por três grupos e inclui itens da tipologia descrita no quadro seguinte: 

Tipologia, Número de Itens e Cotação 

 
Tipologia de item 

 

 
Número de itens 

 
Cotação por item 

Itens de seleção 
 

• Associação/correspondência; 

• Ordenação. 

 
 

3 a 6 

 
 
De 2,5 a 10 pontos. 

 
Itens de Construção 
 

• Resposta curta; 

• Resposta restrita; 

• Resposta longa. 

 
 

15 a 25 

 
 
 
De 2,5 a 10 pontos. 

Critérios de classificação 
 
Os critérios gerais de classificação da prova são: 
 

. Domínio dos conteúdos; Rigor conceptual; Interpretação de textos, gráficos e 

mapas; Clareza e rigor na expressão escrita; Espírito crítico. 

Material 

          Régua de 15 cm, máquina calculadora, lápis e borracha. 

O aluno realiza a prova em folha que lhe é facultada, apenas podendo usar, 

como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem corretor. 

Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
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Introdução 
 
    As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação, 

do programa da disciplina e das aprendizagens essenciais. O presente documento dá a 
conhecer os aspetos relativos à prova de equivalência à frequência do 3º ciclo do 
Ensino Básico aqui apresentados. 

• Objeto de avaliação; 
• Características e estrutura; 
• Critérios de classificação; 
• Material; 
• Duração. 

 
 
 
Objeto de avaliação 

 
A prova de equivalência tem por referência as orientações curriculares e os documentos 
de referência em vigor. Serão objeto de avaliação os conteúdos que constem da 
presente informação. Alguns dos itens podem ser relacionados. 

 
 
Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos. A distribuição da cotação pelos domínios de 
referência apresenta-se no quadro seguinte. 
 

DOMÍNIOS Questões Cotação 

Direitos Humanos 1 40 

Interculturalidade 2 30 

Desenvolvimento Sustentável 3 30 

   

 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 2022 
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3.º Ciclo 
ORAL 
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Critérios de classificação 

 
As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em números e 
resultam da aplicação dos critérios específicos de classificação definidos no guião. 
 
 

Material 

 
O aluno realiza a prova oralmente mas pode recorrer a uma folha de rascunho que não 
é suscetível de avaliação. 

 
 
Duração 

 
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
 



 
Introdução 

 

    As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor. 
O presente documento dá a conhecer os aspetos relativos à prova de equivalência à frequência 
do 3º ciclo do Ensino Básico aqui apresentados. 

 

• Objeto de avaliação; 
• Características e estrutura; 
• Critérios de classificação; 
• Material; 
• Duração. 
 

Objeto de avaliação 

 
A prova de equivalência tem como documentos de referência o Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais. Serão objeto de avaliação os conteúdos 
que constem da presente informação. Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a 
mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um dos temas do Programa.  

Caracterização da prova 
 

A prova é cotada para 100 pontos. A distribuição da cotação pelos domínios de referência 
apresenta-se no quadro seguinte. 
 

DOMÍNIOS Questões Cotação 

DAS SOCIEDADES RECOLETORAS ÀS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÔES 

As Sociedades Recolectoras e as Primeiras Sociedades 
Produtoras: As primeiras conquistas do Homem; Os grandes 
caçadores. 

Grupo I 20 a 30 pontos 

A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO 

- O mundo helénico 

- Roma e o Império 

Grupo II 10 a 20 pontos 

EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI 

 O Expansionismo português 
Grupo III  20 a 30 pontos  

A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 

Portugal: da 1ª. República à ditadura militar. 
Grupo IV  10 a 15 pontos  

DA GRANDE DEPRESSÂO À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Regimes ditatoriais na Europa 
Grupo V  20 a 30  pontos 
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Tipologia, Número de Itens e Cotação 

Tipologia de item Número de itens Cotação por item 

Itens de seleção 

• Escolha múltipla; 

• Associação/correspondência; 

• Ordenação. 
 

 

3 a 7 

 

De 4 a 12 pontos. 

Itens de Construção 

• Resposta curta; 
• Resposta restrita; 

• Resposta longa. 

 

6 a 20 

 

De 4 a 8 pontos. 

 
 

Critérios de classificação 

 
As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em números e resultam da aplicação 
dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação. 
 

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. 

Itens de construção: 
Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta 
solicitados e apresentados. 
Nas questões de resposta curta e extensa serão contemplados como fatores de desvalorização: 
- A não utilização adequada de conceitos específicos da disciplina. 
- Utilização da Língua Portuguesa de forma pouco clara e correta. 
- A má estruturação da resposta de acordo com o solicitado. 
- A falta de conhecimento de factos e acontecimentos históricos. 
- Incorreta interpretação/análise de mapas, documentos escritos e iconográficos. 
 
Material 

 
O aluno realiza a prova em folha que lhe é facultada, apenas podendo usar, como material de 
escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
 
Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem corretor. 
 
Duração 

 
A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
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Introdução 

O presente documento apresenta as características da prova de equivalência à frequência da disciplina de História e 

está organizado com base nos seguintes domínios: 

     - Objeto de avaliação; 

     - Características e estrutura; 

     - Critérios de classificação; 

     - Material; 

     - Duração. 

 

Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo não só sobre o conhecimento de conteúdos curriculares, 

mas também sobre a forma como estes são mobilizados através de processos cognitivos. Serão objeto de avaliação os 

conteúdos dos 7.º, 8.º e 9.º anos que constam da presente informação que foi elaborada tendo em conta os relatórios 

técnico-pedagógicos. 

 

 Caracterização da prova 

 

A prova de equivalência é composta por uma prova escrita, organizada em cinco grupos. A cotação da prova 

é de 100 pontos distribuídos como se apresenta no quadro que se segue. 

 

Tipologia de item Número de itens Cotação por item 

Itens de seleção 

• Escolha múltipla; 

• Associação/correspondência; 

• Ordenação. 
 

 

12 a 16 

 

De 4 a 12 pontos. 

Itens de Construção 

• Resposta curta; 

6 a 10 De 4 a 8 pontos. 

 

 

 

HISTÓRIA 2022 
 

Informação- Prova de Equivalência à Frequência 

Prova 19 
3.º Ciclo 

Prova realizada ao abrigo do Decreto-
Lei nº 54/2018 de 6 de julho 
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DOMÍNIOS Questões Cotação 

DAS SOCIEDADES RECOLETORAS ÀS PRIMEIRAS 
CIVILIZAÇÔES 

As Sociedades Recolectoras e as Primeiras Sociedades 

Produtoras: As primeiras conquistas do Homem; Os 

grandes caçadores. 

Grupo I 20 a 30 pontos 

A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO 

- O mundo helénico 

- Roma e o Império 

 

Grupo II 
10 a 20 pontos 

Expansão e mudança nos séculos XV e XVI 

- O Expansionismo português 
Grupo III  20 a 30 pontos  

A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 

Portugal: da 1ª. República à ditadura militar. 
Grupo IV  

10 a 15  

pontos  

DA GRANDE DEPRESSÂO À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

-Regimes ditatoriais na Europa 
Grupo V  

20 a 30  

pontos 

 

 Critérios de classificação 

 

As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em pontos e resultam da aplicação dos critérios 

gerais e dos critérios específicos de classificação. 

 

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. 

Itens de construção: 

Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados 

e apresentados. 

 

Material 

O aluno realiza a prova em folha que lhe é facultada, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta 

ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem corretor. 

 

 Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
 



 

Prova 26 (Prova Prática)                1 de 3  

  

  

INFORMAÇÃO DE PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO BÁSICO  

(ao abrigo do despacho normativo nº 7-A/2022)  

EDUCAÇÃO FÍSICA    

 

Prova 26 / 2022 (1.ª Fase / 2.ª Fase) 

Prova para alunos sem medidas de suporte à aprendizagem e inclusão e abrangidos pelo Decreto-Lei nº 54/2018  

 

3.º Ciclo do Ensino Básico  

 

  

 Introdução   

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

disciplina de Educação Física para o 3.º ciclo do Ensino Básico, a realizar em 2022 pelos alunos conforme o 

disposto no Despacho Normativo nº 7-A/2022, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação  

• Características e estrutura da prova;  

• Material;  

• Duração; 

• Critérios de classificação. 

  

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre 

a prova que irão realizar. Importa ainda referir que, nesta prova, o grau de exigência decorrente das 

situações de avaliação propostas, bem como o nível de desempenho definidos nos critérios de classificação, 

estão balizados pelas Aprendizagens Essenciais do Ensino Básico e Metas de Aprendizagem de Educação 

Física, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.  

 

1. Objeto de avaliação   

A prova tem por referência os conteúdos relativos às Metas Curriculares de Educação Física no Ensino 

Básico, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada 

sujeita às adequações curriculares definidas nos Relatórios Técnico Pedagógicos, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

54 /2018, podendo ter condições especiais de avaliação, desde que esta medida esteja devidamente 

especificada no Relatório Técnico Pedagógico (RTP) do aluno. A prova permite avaliar as aprendizagens na 

área da Atividade Física.  

2. Características e estrutura da prova   

A prova apresenta uma componente prática e está organizada segundo dois domínios temáticos: Jogos 

Desportivos Coletivos e Jogos Desportivos Individuais. Os alunos deverão escolher, nos Desportos 

Coletivos, duas modalidades.  
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ATIVIDADE FÍSICA 

Temas/Conteúdos 

  

1- Jogos desportivos coletivos:  

- Voleibol.  

- Futsal  

- Andebol  

- Basquetebol  

 

Realiza as ações técnicotáticas corretamente e 

oportunamente em situação de exercício e/ou de 

jogo reduzido.  

2- Desportos Individuais  

- Ginástica de solo  

- Atletismo  

 

Realiza as ações / elementos corretamente e com 

fluidez em situação de sequência gímnica.  

  

  

As competências específicas, estrutura da prova sintetizam-se no Quadro 1.   

Competências específicas  Estrutura da prova  

1-Jogos desportivos coletivos  

Realiza com correção e oportunidade as ações 

técnicotáticas de defesa e de ataque (com e 

sem a posse da bola).  

 

Situação de exercício e/ou de jogo reduzido em 

duas modalidades à escolha.  

  

2- Desportos Individuais  

Ginástica de solo: executa uma sequência 

gímnica com correção e fluidez, respeitando as 

regras de segurança.  

Ginástica de solo:  

Executa uma sequência gímnica com elementos 

obrigatórios, rolamentos (frente e à retaguarda), 

apoio facial invertido, roda/rodada, elementos de 

ligação (saltos), de flexibilidade e de equilíbrio. 

Atletismo:  

Executa 40 m em corrida de velocidade, com 

partida de blocos, ou corrida de resistência 

(Teste da Milha), um salto em comprimento e 

um lançamento de peso, respeitando os 

regulamentos e as regras de segurança  

Atletismo:  

• Corrida de velocidade (40 m) ou Corrida de 

resistência (Teste da Milha);  

• Salto em comprimento (duas tentativas);  

• Lançamento de Peso (duas tentativas).  

 

3. Material   

O aluno deve trazer equipamento adequado, com roupa e calçado desportivos. Qualquer material não 

mencionado e necessário para a execução da prova será fornecido ao aluno.  

 

4. Duração   

A prova tem a duração de 45 minutos.   
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5. Critérios de classificação  

A prova é cotada para 100 pontos.  

1-Jogos desportivos coletivos  

Cada modalidade escolhida 25 Pontos 

 

  

Total 50 Pontos  

Para cada modalidade  

Regulamentos – 5 Pontos  

Aspetos ofensivos – 10 Pontos  

Aspetos defensivos – 10 Pontos  

   

2- Desportos Individuais  

  

Ginástica de solo: 25 Pontos  

  

 

Atletismo: 25 Pontos  

 

 

Total 50 Pontos  

Ginástica de solo:  

 Nota da Execução técnica – 20 Pontos   

Nota da Execução Artística – Harmonia, ritmo, postura 
/atitude – 5 Pontos  

Atletismo: 

- Corrida de velocidade ou de resistência: 10 Pontos  

- Salto em comprimento: 10 Pontos  

- Lançamento do peso: 5 Pontos  

  

 

A avaliação da prova será realizada através do método de observação direta e registo do nível de 

desempenho em grelha de avaliação. 
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Prova de equivalência à frequência 

INFORMAÇÃO 
 
 
 
 

 
PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Prova Prática de Educação Musical 

 
MAIO de 2022 

 
PROVA /97 | 2022 

 

 
9º ano de escolaridade/ 3º Ciclo do Ensino Básico 
Alunos do Ensino Regular e  
Alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de Julho 
(alínea b do nº2 do artigo 9º). 
 

 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo 
do ensino básico da disciplina de Educação Musical, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram 
abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de Março de 
2022. 

O 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 tem por referência os documentos curriculares em vigor (Aprendizagens Essenciais e sua 
articulação com o Perfil dos Alunos). 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por três grupos. 

 
No Grupo I, avalia-se a aprendizagem no domínio da Experimentação e Criação, através da composição, 

leitura e execução rítmicas, com o uso da notação musical adequada. Cotação: 35 pontos. 

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio da Interpretação e Comunicação através da 

identificação auditiva de diferentes géneros musicais e da execução de um acompanhamento rítmico para uma 

melodia cantada pela professora, usando o corpo ou um instrumento de percussão. Cotação: 30 pontos. 

No Grupo III, avalia-se a aprendizagem no domínio da Apropriação e Reflexão através da identificação 

auditiva da métrica de um dado excerto musical (binária ou ternária) e da identificação de instrumentos 

musicais e suas famílias. Cotação: 35 pontos. 

 
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Conteúdos na prova 
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Experimentação e Criação Interpretação e Comunicação Apropriação e Reflexão 

. Composição rítmica, usando a 

notação musical adequada; 

. Leitura e execução rítmica num 

instrumento de percussão o 

usando o corpo (palmas, pernas, 

pés, etc.  

 

. Identificação auditiva de 

diferentes géneros musicais; 

. Criação e execução de um 

acompanhamento rítmico para 

uma melodia cantada pela 

professora. 

. Identificação auditiva da 

métrica de um dado excerto 

musical (binária ou ternária); 

. Identificação de diferentes 

Instrumentos musicais e suas 

famílias. 

35 pontos 30 pontos 35 pontos 

 

Critérios gerais de classificação 

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

de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

 

O aluno deve ter como base o rigor científico, a objetividade, a clareza na criação musical e interpretação 

de excertos melódicos, mostrando que consegue oferecer um significado ao que escuta, lê, interpreta e cria. 

 

Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de Julho podem ter condições especiais de 

avaliação, desde que esta medida esteja devidamente especificada no Relatório Técnico Pedagógico (RTP) 

do aluno, sendo aplicados os critérios de avaliação específicos, aprovados pela escola.  

 

Itens de interpretação 
 

A cotação total do item é atribuída às interpretações que respeitem rigorosamente as características 
musicais dos exemplos musicais apresentados (ritmo, melodia, harmonia e timbre). 

 

Item de criação e interpretação 
 

A cotação total do item é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. A 

cada etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Material 

O aluno realiza a prova com base no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta 

ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

 

 Para a realização das tarefas propostas, o aluno deve utilizar um instrumento de percussão disponível 

na sala ou recorrer à percussão corporal. 

 

Duração 

A duração da prova é de 45 minutos 
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE  

EDUCAÇÃO VISUAL                                                                                                                         2022 

 
Prova 14 

9.º Ano de Escolaridade/ 3.º Ciclo do Ensino Básico  

Prova Prática  
Despacho Normativo n.º 7-A/2022 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do ensino básico 

da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

1. Objeto de avaliação  

A prova avalia o conjunto de aprendizagens desenvolvidas no 3.º ciclo do ensino básico, na disciplina de 

Educação Visual, nos seguintes domínios:  

● APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO  

● INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

● EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

 

2. Caracterização da prova 

Prova Prática cuja resolução implica a manipulação de materiais e instrumentos e que incide sobre o trabalho 

prático produzido.  

A prova é constituída por três tarefas que seguem um conjunto de orientações para a concretização do 

trabalho, através das quais será avaliado o desempenho do aluno tendo em conta os indicadores: traçados 

geométricos na construção do espaço, organização formal e equilíbrio; composição visual; criatividade; técnicas 

e materiais de expressão; harmonias e contrastes cromáticos. 

A classificação final corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações das 

três tarefas expressas em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de 1 a 5.  

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

 

Quadro 1 

Tarefa Cotações em pontos    

Grupo I 

Relacionar elementos de organização e de suporte da forma - 

Realização de um módulo-padrão. 

Manipular a síntese aditiva (luz) e síntese subtrativa (pigmentos) na 

combinação de cores 

Aplicar contrastes de luz-cor em produções plásticas 

40 pontos 

Grupo II 
Dominar tipologias de representação bi e tridimensional das formas 

- Representação em perspetiva cónica angular. 

30 pontos 

Grupo III 
Resolução de um problema concreto de Forma/Função - Design de 

Comunicação. 

30 pontos 
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3. Critérios de classificação  

 

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

assim como, em todos os itens, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 

solicitado, independentemente da qualidade do trabalho produzido. 

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

cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação.  

Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, podem ter condições especiais de 

avaliação, desde que esta medida esteja devidamente especificada no Relatório Técnico Pedagógico (RTP) do 

aluno, assim como também serão aplicados os critérios de avaliação específicos aprovados pela escola.  

 

Na classificação a atribuir serão tidos em conta: 

• Aplicação dos conhecimentos; 

• Representação gráfica; 

• Criatividade e eficácia da proposta; 

• Rigor e qualidade geral; 

• Domínio dos instrumentos e técnicas de desenho rigoroso; 

• Domínio dos materiais e das técnicas expressivas. 

 

5. Material 

Esferográfica (preta ou azul), lápis nº1, 2 e 3, borracha, apara-lápis, régua, esquadro, compasso, marcador 

preto de ponta fina, marcadores, lápis de cor.  

Como material de escrita, o examinando apenas pode usar na prova, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

Será permitido o papel vegetal apenas como papel de apoio para esboços, não sendo considerado para 

avaliação qualquer exercício entregue neste suporte.  

As respostas são registadas em folha própria (A3) de desenho, uma folha para cada resposta. As folhas serão 

fornecidas pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. Duração 

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

 

 

 

 



Página 1 de 2 
 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE  

EDUCAÇÃO VISUAL                                                                                                                         2022 

Prova 14 (Alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho (alínea b) do n.º2 do artigo 9º ) 

9.º Ano de Escolaridade/ 3.º Ciclo do Ensino Básico  

Prova Prática  
Despacho Normativo n.º 7-A/2022 

 

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

Educação Visual, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, 

de 6 de julho (alínea b) do n.º2 do artigo 9º . 

 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

1. Objeto de avaliação  

A prova avalia o conjunto de aprendizagens desenvolvidas no 3.º ciclo do ensino básico, na disciplina de 

Educação Visual, nos seguintes domínios:  

● APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO  

● INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

● EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

 

2. Caracterização da prova 

Prova Prática cuja resolução implica a manipulação de materiais e instrumentos e que incide sobre o trabalho 

prático produzido.  

A prova é constituída por três tarefas que seguem um conjunto de orientações para a concretização do 

trabalho, através das quais será avaliado o desempenho do aluno tendo em conta os indicadores: traçados 

geométricos na construção do espaço, organização formal e equilíbrio; composição visual; criatividade; técnicas 

e materiais de expressão; harmonias e contrastes cromáticos. 

A classificação final corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações das 

três tarefas expressas em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de 1 a 5.  

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

 

Quadro 1 

Tarefa Cotações em pontos    

Grupo I 

Relacionar elementos de organização e de suporte da forma - 

Realização de um módulo-padrão. 

Manipular a síntese aditiva (luz) e síntese subtrativa (pigmentos) na 

combinação de cores 

Aplicar contrastes de luz-cor em produções plásticas 

40 pontos 

Grupo II 
Dominar tipologias de representação bi e tridimensional das formas 

- Representação em perspetiva cónica frontal. 

30 pontos 

Grupo III 
Resolução de um problema concreto de Forma/Função - Design de 

Comunicação. 

30 pontos 
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3. Critérios de classificação  

 

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

assim como, em todos os itens, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 

solicitado, independentemente da qualidade do trabalho produzido. 

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

cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação.  

Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, podem ter condições especiais de 

avaliação, desde que esta medida esteja devidamente especificada no Relatório Técnico Pedagógico (RTP) do 

aluno, assim como também serão aplicados os critérios de avaliação específicos aprovados pela escola.  

 

Na classificação a atribuir serão tidos em conta: 

• Aplicação dos conhecimentos; 

• Representação gráfica; 

• Criatividade e eficácia da proposta; 

• Rigor e qualidade geral; 

• Domínio dos instrumentos e técnicas de desenho rigoroso; 

• Domínio dos materiais e das técnicas expressivas. 

 

5. Material 

Esferográfica (preta ou azul), lápis nº1, 2 e 3, borracha, apara-lápis, régua, esquadro, compasso, marcador 

preto de ponta fina, marcadores, lápis de cor.  

Como material de escrita, o examinando apenas pode usar na prova, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

Será permitido o papel vegetal apenas como papel de apoio para esboços, não sendo considerado para 

avaliação qualquer exercício entregue neste suporte.  

As respostas são registadas em folha própria (A3) de desenho, uma folha para cada resposta. As folhas serão 

fornecidas pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 
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INFORMAÇÃO-PROVA 

 

INGLÊS 

Alunos abrangidos pelo decreto-lei 54/2018 2022 
 

Prova 21 

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

3.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

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

ensino básico da disciplina de Inglês, Nível de Continuação, a realizar em 2022 pelos alunos que se 

encontram em condições                    de acesso (Despacho Normativo n.º 7-A/2022 de 24 de março). 

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

- Objeto de avaliação; 

- Caracterização da prova; 

- Material; 

- Duração; 

- Critérios gerais de classificação. 

 

 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 
 

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

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre 

os domínios da Compreensão Escrita (Reading), Léxico e Gramática (Lexis and Grammar) e da 

Produção Escrita (Writing). A prova oral avalia a Interação oral (Oral Interaction). 
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CARATERIZAÇÃO DA PROVA – PROVA ESCRITA 

 
 

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

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1. 

 
Quadro1 

 

Grupos Domínios Cotação 

(em pontos) 

I Compreensão Escrita (Reading), 40 

II Léxico e Gramática (Lexis and Grammar) 30 

III Produção Escrita (Writing). 30 

 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios. 

O Grupo I tem como suporte um ou dois textos e pode integrar itens de seleção e itens de construção. 

O Grupo II pode integrar itens de seleção e itens de construção 

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

respeita ao tema, à tipologia textual e à extensão da resposta (90 a 100 palavras). 

 

 

MATERIAL 

 
 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. As 

respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. Não é permitida 

a consulta de dicionário. Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

DURAÇÃO 

 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
 

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

específicos apresentados para cada item. 

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

pontos. 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou extensa escrita 

integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos. 

A cotação do item de resposta extensa é distribuída pelos parâmetros Tema, Tipologia, Coerência, 

Estrutura, Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular e Ortografia. São classificadas com zero pontos 

as respostas em que se verifique o afastamento integral do tema ou cuja extensão seja inferior a 10 

palavras. 

A classificação final da prova escrita resulta da soma das pontuações obtidas em cada item. 

 

 
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA ORAL 

Esta prova consiste na leitura de um texto e observação de imagem e realização de conversação sobre 

os mesmos. 

A duração da prova oral não poderá exceder os 15 minutos. 

O aluno estará na presença de um júri constituído de 3 professores, sendo um 

interlocutor/classificador e dois classificadores. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ORAL 
 

São consideradas quatro categorias para a classificação do desempenho do aluno: 

Correção, Fluência, Desenvolvimento temático e Interação. 

O júri atribui uma classificação em pontos, expressa por um número inteiro, ao desempenho do aluno 

em cada categoria. 

A classificação final da prova oral resulta da soma das pontuações obtidas em cada uma das 

categorias. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

A classificação final a atribuir ao aluno integra a classificação obtida nas provas escrita e oral com 

uma ponderação de 50% cada. 
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INFORMAÇÃO-PROVA 
 

INGLÊS 

2022 

Prova 21 

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

3.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

 

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

do ensino básico da disciplina de Inglês, Nível de Continuação, a realizar em 2022 pelos alunos que se 

encontram em condições de acesso (Despacho Normativo n.º 7-A/2022 de 24 de março). 

 

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

- Objeto de avaliação; 

- Caracterização da prova; 

- Material; 

- Duração; 

- Critérios gerais de classificação. 

 

 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 
 

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

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre 

os domínios da Compreensão Escrita (Reading), Léxico e Gramática (Lexis and Grammar) e da 

Produção Escrita (Writing). A prova oral avalia a Interação oral (Oral Interaction). 
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CARATERIZAÇÃO DA PROVA – PROVA ESCRITA 

 
 

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

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1. 

 
Quadro1 

 

Grupos Domínios Cotação 

(em pontos) 

I Compreensão Escrita (Reading), 40 

II Léxico e Gramática (Lexis and Grammar) 30 

III Produção Escrita (Writing). 30 

 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios. 

O Grupo I tem como suporte um ou dois textos e pode integrar itens de seleção e itens de construção. 

O Grupo II pode integrar itens de seleção e itens de construção 

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

respeita ao tema, à tipologia textual e à extensão da resposta (90 a 100 palavras). 

 

 
 

MATERIAL 

 
 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. As 

respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. Não é permitida 

a consulta de dicionário. Não é permitido o uso de corretor. 

 

 
 

DURAÇÃO 

 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
 

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

específicos apresentados para cada item. 
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As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou extensa escrita 

integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos. 

A cotação do item de resposta extensa é distribuída pelos parâmetros Tema, Tipologia, Coerência, 

Estrutura, Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular e Ortografia. São classificadas com zero pontos 

as respostas em que se verifique o afastamento integral do tema ou cuja extensão seja inferior a 10 

palavras. 

A classificação final da prova escrita resulta da soma das pontuações obtidas em cada item. 

 

 

 
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA ORAL 

Esta prova consiste na leitura de um texto e observação de imagem e realização de conversação sobre 

os mesmos. 

A duração da prova oral não poderá exceder os 15 minutos. 

O aluno estará na presença de um júri constituído de 3 professores, sendo um 

interlocutor/classificador e dois classificadores. 

 

 
 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ORAL 

 
 

São consideradas quatro categorias para a classificação do desempenho do aluno: 

Correção, Fluência, Desenvolvimento temático e Interação. 

O júri atribui uma classificação em pontos, expressa por um número inteiro, ao desempenho do aluno 

em cada categoria. 

A classificação final da prova oral resulta da soma das pontuações obtidas em cada uma das 

categorias. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

A classificação final a atribuir ao aluno integra a classificação obtida nas provas escrita e oral com 

uma ponderação de 50% cada. 
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INFORMAÇÃO-PROVA (de acordo com o Despacho normativo n.º 7-A/2022) 

 

ESPANHOL 2022 

     

PROVA 15 

 

9.º Ano de Escolaridade  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino básico da disciplina de 

Espanhol, Código 15 -   a realizar em 2022, nomeadamente: 

▪ Objeto de avaliação 

▪ Caracterização da prova 

▪ Material 

▪ Duração 

▪ Critérios gerais de classificação 

 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova de exame tem por referência o programa da disciplina e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas - QECR. 

 

O programa da disciplina de Espanhol preconiza atividades linguísticas, estratégias e tarefas reportadas a usos comunicativos 

da língua. Por este motivo, a prova apresenta as mesmas competências como objeto de avaliação. 

 

Na prova são objeto de avaliação a compreensão do oral, a interação/produção oral, o uso da língua, a leitura e a escrita, 

enquadrados nas competências linguística (nas vertentes lexical, gramatical, semântica e ortográfica), pragmática (nas 

vertentes discursiva, funcional e estratégica) e sociolinguística. A demonstração destas competências envolve a mobilização 

dos conteúdos e estratégias definidos pelo Programa de Espanhol para o 3.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente os do 

domínio dos aspetos socioculturais. 

 

Caracterização da prova 

 

A prova é composta por duas partes, uma prova escrita e uma prova oral. 

 

 



Departamento de Línguas                                                                                                                                                                                     2 

Prova Escrita 
 

A prova é constituída por três grupos. Alguns itens têm como suporte um ou mais textos e, eventualmente, uma ou mais imagens. 

 

 

Grupo I 

Permite avaliar o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo com suporte dois ou três textos áudio. 

 

 

Grupo II 

 

Permite avaliar o desempenho do examinando no seu conhecimento do uso da língua e na leitura, implicando o recurso a 

diferentes estratégias de leitura global, seletiva e analítica. 

 

Os itens referentes à leitura podem ter um ou mais textos como suporte, situando-se o número total de palavras do(s) texto(s) nos 

intervalos apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Número total de palavras dos textos no Grupo II 

 

Língua Estrangeira II Número total de palavras 

Espanhol 235 - 300 

 

 

Grupo III 

 

Permite avaliar o desempenho do examinando em atividades de interação e produção escritas. 

O número de palavras a escrever situa-se nos intervalos apresentados no Quadro 2. 

 

 

Quadro 2 – Número limite de palavras a escrever nos textos do Grupo III 

 

Língua Estrangeira II Número total de palavras1 

Espanhol 
Texto A: 20 - 30 

Texto B: 65 - 100 
 

 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação simples, associação múltipla, ordenação e completamento) e itens 

de construção (resposta curta, restrita e extensa). As provas são cotadas para 100 pontos.  

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 3. 

  

 
1 Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco. Qualquer número conta como uma única 

palavra, independentemente dos algarismos que o constituam (ex.: /1964/). 
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Quadro 3 – Distribuição da cotação 

 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I Compreensão do oral 15 

II 
Uso da língua 15 

Leitura 30 

III 
Interação escrita 10 

Produção escrita 30 

 

 

Material 
 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

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

 

É permitida a consulta de dicionários unilingues e bilingues, sem restrições nem especificações. Não é permitido o uso 

de corretor. 

 

 

Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 

A compreensão do oral é avaliada nos primeiros 10 minutos da prova. 

 

 

Critérios gerais de classificação 

 

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

item. 

 

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

 

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo com os critérios 

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

 

As respostas que não correspondem ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, são classificadas com zero 

pontos. 

 

Para o item de resposta extensa do Grupo III são consideradas nos parâmetros de classificação as competências 

pragmática (nas vertentes funcional e discursiva), linguística e sociolinguística. Para cada um dos parâmetros apresentam-se 

quatro níveis de desempenho descritos. 

 

A competência discursiva é avaliada no âmbito da coesão e da coerência e no âmbito do desenvolvimento temático. 
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A resposta extensa é classificada com zero pontos se o texto produzido não atingir, pelo menos, o nível 1 no âmbito do 

desenvolvimento temático. 

 

A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da prova, em simultâneo com as 

instruções de realização. 

 

 

Prova Oral 

 

Objeto de avaliação 

Na prova são objeto de avaliação as competências de produção oral, concretizadas nos desempenhos descritos no Programa 

de Espanhol para o 3.º Ciclo do Ensino Básico: Expressão Oral. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por dois momentos. Num primeiro momento, ocorre a interação examinador / examinando. No segundo 

momento, há lugar para a produção individual do examinando. 

 

 

Critérios de gerais de classificação 

1. Critérios de classificação 

São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: Âmbito, Correção, Fluência, Desenvolvimento 

temático e coerência e Interação. 

 

Nestes critérios, o entendimento que se faz das categorias acima referidas é o seguinte: 

 

▪ Âmbito: refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, em termos de variedade, 

extensão/espectro do conhecimento.  

▪ Correção: refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais e pronunciar as palavras de acordo com as regras 

do sistema linguístico e também de usar o vocabulário e a entoação adequados.  

▪ Fluência: refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado ao contexto, sem que 

hesitações, pausas ou reformulações exijam demasiado esforço de compreensão ao(s) interlocutor(es).  

▪ Desenvolvimento temático e coerência  

• Desenvolvimento temático: refere-se à capacidade de utilizar conhecimentos/informação e de se expressar 

sobre qualquer um dos temas prescritos pelo programa da disciplina.  

• Coerência: refere-se à capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação, ativando componentes 

da competência discursiva.  

▪ Interação: refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s), envolvendo negociação de 

significado entre emissor(es) e recetor(es) da mensagem. 
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Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de desempenho. O professor interlocutor atribui 

um nível geral ao desempenho do aluno (conforme previsto na grelha de classificação). O professor classificador atribui um nível 

ao desempenho do aluno em cada categoria (conforme previsto na grelha de classificação).  

 

O júri (professor interlocutor e professor classificador), em conferência, atribui ao aluno um nível final em cada categoria. A cada 

um desses níveis corresponde uma única pontuação. Essa pontuação é expressa por um número inteiro, previsto na grelha para 

registo da classificação final do júri. A classificação final do aluno resulta da soma das pontuações obtidas em cada uma das 

categorias. 

 

Em cada categoria a ser observada, consideram-se cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1). Qualquer desempenho que não 

corresponda ao nível mais elevado descrito é integrado num dos outros níveis, de acordo com o desempenho observado. Estão 

previstos níveis de desempenho intercalares não descritos, de modo a que sejam contempladas variações no desempenho dos 

alunos. Para uma resposta ser classificada com nível 5, deverá corresponder, no mínimo, a tudo o que está descrito nesse nível. 

No que se refere ao nível 4, este enquadra combinações dos descritores dos níveis 5 e 3, ou seja, o desempenho do aluno não 

corresponde a tudo o que está descrito no nível 5, mas apresenta mais características do que as descritas no nível 3. Sempre 

que um desempenho não se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação 

correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificado com zero pontos qualquer desempenho que não atinja o nível 1. 

 

A tabela de categorias e de descritores de nível para a avaliação da produção e interação orais apresenta-se na página seguinte. 
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2. Categorias e descritores de nível para avaliação da interação e produção oral 

 

Nível 
Âmbito 

20% 
Correção 

20% 
Fluência 

10% 

Desenvolvimento 
temático e coerência 

24% 

Interação 
26% 

N5 

Para se exprimir com 
clareza sobre a 
maioria dos 
assuntos, usa um 
leque alargado de 
recursos linguísticos; 
expressões 
complexas/variadas 
e circunlocuções 
ocasionais. 

Usa com correção 
geralmente elevada 
estruturas gramaticais 
variadas e com alguma 
complexidade; 
vocabulário adequado. 
 

A pronúncia e a 
entoação são 
geralmente claras e 
naturais. 
 

Os erros ocasionais 
não perturbam a 
comunicação. 

Produz discursos: 
longos em velocidade 
regular; com poucas 
pausas evidentes; com 
ritmo adequado. 
 

Hesitações ocasionais. 

Desenvolve os temas 
apresentados, mesmo 
os menos habituais, 
com consistência, 
apresentando 
informação e 
argumentos 
relevantes. 
 

Utiliza mecanismos de 
coesão com eficácia. 

Inicia, mantém e 
conclui conversas com 
eficácia, podendo 
ainda revelar algum 
esforço. 
 

Usa expressões feitas, 
para ganhar tempo, 
pedir e manter a vez 
para falar. 
 

Faz observações e dá 
seguimento a 
declarações de outros. 
 

Faz 
perguntas/Responde a 
perguntas, verifica se 
compreendeu e 
esclarece aspetos 
ambíguos. 

N4      

N3 

Para se exprimir 
sobre assuntos 
correntes e 
previsíveis, usa 
meios linguísticos 
suficientes; 
circunlocuções. 
 

Podem ocorrer 
eventuais repetições 
e dificuldades de 
formulação. 

Usa com correção 
estruturas gramaticais 
simples; vocabulário 
elementar. 
 

A pronúncia é 
claramente inteligível. 

Produz um discurso 
com relativo à-vontade; 
pausas para planear e 
remediar. 
 

Podem ocorrer 
eventuais hesitações. 

Fornece informação 
simples e direta, 
exprimindo o 
essencial. 
 

Liga frases simples 
com conectores 
simples, que, na maior 
parte dos casos, 
correspondem aos 
mais frequentes. 

Inicia, mantém e 
conclui conversas 
simples, utilizando as 
expressões mais 
comuns num registo 
adequado. 
 

Exprime-se e reage 
com correção a um 
leque de funções 
linguísticas mais 
frequentes. 
 

Faz 
perguntas/Responde a 
perguntas e pede 
esclarecimentos ou 
reformulações. 

N2      

N1 

Para satisfazer 
necessidades 
comunicativas 
básicas, usa um 
repertório básico e 
limitado de palavras 
e expressões 
simples relacionadas 
com situações 
concretas. 
 

Manifesta 
incompreensões 
muito frequentes. 

Usa, com um controlo 
muito limitado, poucas 
estruturas gramaticais 
simples; um repertório 
de palavras e ou 
expressões 
memorizado. 
 

A pronúncia é 
entendida com algum 
esforço. 

Produz enunciados 
muito curtos; isolados; 
estereotipados; com 
muitas pausas. 
 

Exige muito esforço 
do(s) interlocutor(es). 

Fornece informações 
básicas. 
. 

Liga palavras ou 
grupos de palavras 
apenas com 
conectores simples. 

Interage em situações 
simples, utilizando as 
fórmulas mais básicas 
para contactos sociais. 
 

Reage a um leque 
muito limitado de 
funções linguísticas 
simples. 
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Material 

Fornecido pelo júri da prova no início da mesma. 

 

 

Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

A classificação final a atribuir ao aluno integra a classificação obtida nas provas escrita e oral com uma ponderação de 50% 

cada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril de 2022 
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INFORMAÇÃO-PROVA (de acordo com o Despacho normativo n.º7-A/2022) 

 

ESPANHOL 2022 

Alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho 

PROVA 15 

 

9.º Ano de Escolaridade  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino básico da disciplina de 

Espanhol, Código 15 -   a realizar em 2022, nomeadamente: 

▪ Objeto de avaliação 

▪ Caracterização da prova 

▪ Material 

▪ Duração 

▪ Critérios gerais de classificação 

 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova de exame tem por referência o programa da disciplina e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas - QECR. 

 

O programa da disciplina de Espanhol preconiza atividades linguísticas, estratégias e tarefas reportadas a usos comunicativos 

da língua. Por este motivo, a prova apresenta as mesmas competências como objeto de avaliação. 

 

Na prova são objeto de avaliação a compreensão do oral, a interação/produção oral, o uso da língua, a leitura e a escrita, 

enquadrados nas competências linguística (nas vertentes lexical, gramatical, semântica e ortográfica), pragmática (nas 

vertentes discursiva, funcional e estratégica) e sociolinguística. A demonstração destas competências envolve a mobilização 

dos conteúdos e estratégias definidos pelo Programa de Espanhol para o 3.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente os do 

domínio dos aspetos socioculturais. 

 

Caracterização da prova 

 

A prova é composta por duas partes, uma prova escrita e uma prova oral. 
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Prova Escrita 
 

A prova é constituída por três grupos. Alguns itens têm como suporte um ou mais textos e, eventualmente, uma ou mais imagens. 

 

 

Grupo I 

Permite avaliar o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo com suporte dois ou três textos áudio. 

 

 

Grupo II 

 

Permite avaliar o desempenho do examinando no seu conhecimento do uso da língua e na leitura, implicando o recurso a 

diferentes estratégias de leitura global, seletiva e analítica. 

 

Os itens referentes à leitura podem ter um ou mais textos como suporte, situando-se o número total de palavras do(s) texto(s) nos 

intervalos apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Número total de palavras dos textos no Grupo II 

 

Língua Estrangeira II Número total de palavras 

Espanhol 235 - 300 

 

 

Grupo III 

 

Permite avaliar o desempenho do examinando em atividades de interação e produção escritas. 

O número de palavras a escrever situa-se nos intervalos apresentados no Quadro 2. 

 

 

Quadro 2 – Número limite de palavras a escrever nos textos do Grupo III 

 

Língua Estrangeira II Número total de palavras1 

Espanhol 
Texto A: 20 - 30 

Texto B: 65 - 100 
 

 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação simples, associação múltipla, ordenação e completamento) e itens 

de construção (resposta curta, restrita e extensa). As provas são cotadas para 100 pontos.  

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 3. 

  

 
1 Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco. Qualquer número conta como uma única 

palavra, independentemente dos algarismos que o constituam (ex.: /1964/). 
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Quadro 3 – Distribuição da cotação 

 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I Compreensão do oral 15 

II 
Uso da língua 15 

Leitura 30 

III 
Interação escrita 10 

Produção escrita 30 

 

 

Material 
 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

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

 

É permitida a consulta de dicionários unilingues e bilingues, sem restrições nem especificações. Não é permitido o uso 

de corretor. 

 

 

Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 

A compreensão do oral é avaliada nos primeiros 10 minutos da prova. 

 

 

Critérios gerais de classificação 

 

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

item. 

 

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

 

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo com os critérios 

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

 

As respostas que não correspondem ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, são classificadas com zero 

pontos. 

 

Para o item de resposta extensa do Grupo III são consideradas nos parâmetros de classificação as competências 

pragmática (nas vertentes funcional e discursiva), linguística e sociolinguística. Para cada um dos parâmetros apresentam-se 

quatro níveis de desempenho descritos. 

 

A competência discursiva é avaliada no âmbito da coesão e da coerência e no âmbito do desenvolvimento temático. 
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A resposta extensa é classificada com zero pontos se o texto produzido não atingir, pelo menos, o nível 1 no âmbito do 

desenvolvimento temático. 

 

A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da prova, em simultâneo com as 

instruções de realização. 

 

 

Prova Oral 

 

Objeto de avaliação 

Na prova são objeto de avaliação as competências de produção oral, concretizadas nos desempenhos descritos no Programa 

de Espanhol para o 3.º Ciclo do Ensino Básico: Expressão Oral. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por dois momentos. Num primeiro momento, ocorre a interação examinador / examinando. No segundo 

momento, há lugar para a produção individual do examinando. 

 

 

Critérios de gerais de classificação 

1. Critérios de classificação 

São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: Âmbito, Correção, Fluência, Desenvolvimento 

temático e coerência e Interação. 

 

Nestes critérios, o entendimento que se faz das categorias acima referidas é o seguinte: 

 

▪ Âmbito: refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, em termos de variedade, 

extensão/espectro do conhecimento.  

▪ Correção: refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais e pronunciar as palavras de acordo com as regras 

do sistema linguístico e também de usar o vocabulário e a entoação adequados.  

▪ Fluência: refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado ao contexto, sem que 

hesitações, pausas ou reformulações exijam demasiado esforço de compreensão ao(s) interlocutor(es).  

▪ Desenvolvimento temático e coerência  

• Desenvolvimento temático: refere-se à capacidade de utilizar conhecimentos/informação e de se expressar 

sobre qualquer um dos temas prescritos pelo programa da disciplina.  

• Coerência: refere-se à capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação, ativando componentes 

da competência discursiva.  

▪ Interação: refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s), envolvendo negociação de 

significado entre emissor(es) e recetor(es) da mensagem. 
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Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de desempenho. O professor interlocutor atribui 

um nível geral ao desempenho do aluno (conforme previsto na grelha de classificação). O professor classificador atribui um nível 

ao desempenho do aluno em cada categoria (conforme previsto na grelha de classificação).  

 

O júri (professor interlocutor e professor classificador), em conferência, atribui ao aluno um nível final em cada categoria. A cada 

um desses níveis corresponde uma única pontuação. Essa pontuação é expressa por um número inteiro, previsto na grelha para 

registo da classificação final do júri. A classificação final do aluno resulta da soma das pontuações obtidas em cada uma das 

categorias. 

 

Em cada categoria a ser observada, consideram-se cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1). Qualquer desempenho que não 

corresponda ao nível mais elevado descrito é integrado num dos outros níveis, de acordo com o desempenho observado. Estão 

previstos níveis de desempenho intercalares não descritos, de modo a que sejam contempladas variações no desempenho dos 

alunos. Para uma resposta ser classificada com nível 5, deverá corresponder, no mínimo, a tudo o que está descrito nesse nível. 

No que se refere ao nível 4, este enquadra combinações dos descritores dos níveis 5 e 3, ou seja, o desempenho do aluno não 

corresponde a tudo o que está descrito no nível 5, mas apresenta mais características do que as descritas no nível 3. Sempre 

que um desempenho não se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação 

correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificado com zero pontos qualquer desempenho que não atinja o nível 1. 

 

A tabela de categorias e de descritores de nível para a avaliação da produção e interação orais apresenta-se na página seguinte. 
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2. Categorias e descritores de nível para avaliação da interação e produção oral 

 

Nível 
Âmbito 

20% 
Correção 

20% 
Fluência 

10% 

Desenvolvimento 
temático e coerência 

24% 

Interação 
26% 

N5 

Para se exprimir com 
clareza sobre a 
maioria dos 
assuntos, usa um 
leque alargado de 
recursos linguísticos; 
expressões 
complexas/variadas 
e circunlocuções 
ocasionais. 

Usa com correção 
geralmente elevada 
estruturas gramaticais 
variadas e com alguma 
complexidade; 
vocabulário adequado. 
 

A pronúncia e a 
entoação são 
geralmente claras e 
naturais. 
 

Os erros ocasionais 
não perturbam a 
comunicação. 

Produz discursos: 
longos em velocidade 
regular; com poucas 
pausas evidentes; com 
ritmo adequado. 
 

Hesitações ocasionais. 

Desenvolve os temas 
apresentados, mesmo 
os menos habituais, 
com consistência, 
apresentando 
informação e 
argumentos 
relevantes. 
 

Utiliza mecanismos de 
coesão com eficácia. 

Inicia, mantém e 
conclui conversas com 
eficácia, podendo 
ainda revelar algum 
esforço. 
 

Usa expressões feitas, 
para ganhar tempo, 
pedir e manter a vez 
para falar. 
 

Faz observações e dá 
seguimento a 
declarações de outros. 
 

Faz 
perguntas/Responde a 
perguntas, verifica se 
compreendeu e 
esclarece aspetos 
ambíguos. 

N4      

N3 

Para se exprimir 
sobre assuntos 
correntes e 
previsíveis, usa 
meios linguísticos 
suficientes; 
circunlocuções. 
 

Podem ocorrer 
eventuais repetições 
e dificuldades de 
formulação. 

Usa com correção 
estruturas gramaticais 
simples; vocabulário 
elementar. 
 

A pronúncia é 
claramente inteligível. 

Produz um discurso 
com relativo à-vontade; 
pausas para planear e 
remediar. 
 

Podem ocorrer 
eventuais hesitações. 

Fornece informação 
simples e direta, 
exprimindo o 
essencial. 
 

Liga frases simples 
com conectores 
simples, que, na maior 
parte dos casos, 
correspondem aos 
mais frequentes. 

Inicia, mantém e 
conclui conversas 
simples, utilizando as 
expressões mais 
comuns num registo 
adequado. 
 

Exprime-se e reage 
com correção a um 
leque de funções 
linguísticas mais 
frequentes. 
 

Faz 
perguntas/Responde a 
perguntas e pede 
esclarecimentos ou 
reformulações. 

N2      

N1 

Para satisfazer 
necessidades 
comunicativas 
básicas, usa um 
repertório básico e 
limitado de palavras 
e expressões 
simples relacionadas 
com situações 
concretas. 
 

Manifesta 
incompreensões 
muito frequentes. 

Usa, com um controlo 
muito limitado, poucas 
estruturas gramaticais 
simples; um repertório 
de palavras e ou 
expressões 
memorizado. 
 

A pronúncia é 
entendida com algum 
esforço. 

Produz enunciados 
muito curtos; isolados; 
estereotipados; com 
muitas pausas. 
 

Exige muito esforço 
do(s) interlocutor(es). 

Fornece informações 
básicas. 
. 

Liga palavras ou 
grupos de palavras 
apenas com 
conectores simples. 

Interage em situações 
simples, utilizando as 
fórmulas mais básicas 
para contactos sociais. 
 

Reage a um leque 
muito limitado de 
funções linguísticas 
simples. 
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Material 

Fornecido pelo júri da prova no início da mesma. 

 

 

Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

A classificação final a atribuir ao aluno integra a classificação obtida nas provas escrita e oral com uma ponderação de 50% 

cada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril de 2022 



1 
 

 

 
 

 

 

INFORMAÇÃO-PROVA da Prova de Equivalência à Frequência 

PORTUGUÊS  

Prova 81/2022 

Prova realizada ao abrigo do Decreto-Lei nº 54/2018 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

O presente documento divulga a informação-prova relativa à Prova de Equivalência à 

Frequência do 3.º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Português, a realizar em 2022, de 

acordo com o Despacho Normativo n.º 7-A de 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

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

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada 

sujeita às adequações curriculares definidas nos Relatórios Técnico Pedagógicos, ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 54 /2018. 

 A prova permite avaliar as aprendizagens nos domínios da Leitura, da Educação Literária, da       

 Gramática e da Escrita.  

 

Caracterização da prova 

As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento de ensino. 

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

aprendizagens dos outros domínios. 

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

exemplo, de resposta restrita). 

 Nos domínios da Leitura e da Educação Literária, os itens têm como suporte textos literários e 

textos não literários.  

A resposta aos itens que têm como suporte textos literários pode implicar a mobilização de 

conhecimentos sobre as obras e os textos obrigatoriamente estudados no 9.º ano de 
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escolaridade (para escrever um pequeno comentário crítico ou uma breve exposição, ou para 

estabelecer relações de intertextualidade).  

Nos domínios da Leitura e da Educação Literária, além de aspetos de conteúdo, poderão ser 

considerados aspetos de correção linguística. 

 O domínio da Escrita integra um item de resposta extensa (de 100 até um máximo de 180 

palavras) em que se avaliam os aspetos seguintes: extensão, género/formato textual, tema, 

pertinência da informação, vocabulário, organização textual, coesão textual, morfologia, sintaxe, 

pontuação, ortografia. 

 

 A prova é cotada para 100 pontos.  

 

Material  

 Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

  É permitida a consulta de dicionário.  

 Não é permitido o uso de corretor.  

 

Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Critérios gerais de classificação 

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

específicos de classificação apresentados para cada item. 

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

zero pontos. 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita 

integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos. 

 

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 

apresentada esteja integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero pontos. 

Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às respostas total 

ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 
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Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às 

respostas totalmente corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

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

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

pontuação. 

 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta 

seja classificada com zero pontos. 

 

No domínio da organização e correção da expressão escrita, considera-se, em cada resposta, o 

número de ocorrências de erro nos planos ortográfico, de pontuação, lexical, morfológico e 

sintático, com a seguinte combinação: 

– planos ortográfico e de pontuação; 

– planos lexical, morfológico e sintático. 

 

Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita integram os parâmetros: 

Género/Formato textual; Tema e Pertinência da informação; Organização e Coesão textuais; 

Morfologia, Sintaxe e Pontuação; Ortografia. 

 

Caso o texto produzido pelo aluno não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita 

ao tema e ao tipo de texto, deve ser classificado com zero pontos em todos os parâmetros. 

 

A indicação de um número mínimo e máximo de palavras, para a elaboração da resposta, 

significa que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão de texto e 

devem ser respeitados. O incumprimento desses limites implica a desvalorização de 1 ou 2 

pontos. Se a extensão do texto for inferior a 1/3 do limite mínimo, a resposta é classificada com 

zero pontos em todos os parâmetros. 
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                                      INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 
 

FÍSICO-QUÍMICA                                                                                         2022 

Prova 11 | 2022 

3.º Ciclo do Ensino Básico  

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

da disciplina de Físico-Química, a realizar em 2022. Realizam a prova os alunos autopropostos do 

3ºciclo, conforme definido no Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho e 

no Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março. 

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

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 
 
 
 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 
 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens e das capacidades essenciais desenvolvidas no 3º Ciclo 

do Ensino Básico, na disciplina de Físico-Química de 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, bem como as 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

É obrigatória a realização das duas componentes da prova, escrita e prática. No conjunto das duas 

componentes, a prova permite avaliar conteúdos no âmbito dos nove domínios/temas 

organizadores: Espaço, Materiais, Energia, Reações Químicas, Som, Luz, Movimentos e Forças, 

Eletricidade e Classificação de Materiais. 
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

 
 
A prova é constituída por uma componente escrita e uma componente prática. 
 
A Componente Escrita está organizada por grupos de itens. Os itens podem ter como suporte um 

ou mais documentos, como textos, tabelas, gráficos, esquemas e figuras. A sequência dos itens 

pode não corresponder à sequência da apresentação dos domínios/temas nos documentos 

curriculares da disciplina. 

 
A Componente Prática será realizada em contexto laboratorial. É contextualizada num ou mais 

domínios/temas organizadores, com itens aos quais o examinando deverá responder com base na 

execução de um procedimento laboratorial, seguindo as orientações apresentadas e manipulando 

material, instrumentos ou equipamentos fornecidos, implicando a presença de um júri e a 

utilização, por este, de um registo de observação do desempenho do aluno e ainda a produção de 

um registo escrito sobre o trabalho prático realizado. 

 
Cada uma das componentes é cotada para 100 pontos. A percentagem a atribuir à componente 

prática (CP) é de 50% e à componente escrita (CE) é de 50%. Assim, a classificação final (CF) será a 

média ponderada das duas provas, calculada por: 

CF = 0,5 × CE + 0,5 × CP 

A classificação da prova de equivalência à frequência corresponde à classificação final de disciplina. 

 
 
A prova está estruturada da seguinte forma: 

 
Quadro 1- Valorização dos domínios na componente escrita da prova.  
 
 

Domínio Cotação 
(100 pontos) 

 
7º ANO 

Espaço  
20 a 30 Materiais 

Energia 

 
8º ANO 

Reações químicas  
20 a 30 Som 

Luz 

 
9º ANO 

Movimentos e forças  
40 a 60 Eletricidade 

Classificação dos materiais 
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Quadro 2 – Tipologia de itens e cotação na componente escrita da prova. 
 

Tipologia de itens Cotação 
(100 pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO - Escolha múltipla  
- Associação/correspondência  
- Ordenação  
- Verdadeiro/Falso  

 

 
30 a 40 

ITENS DE CONSTRUÇÃO - Resposta curta  
- Resposta restrita  

60 a 70 

 
 
Quadro 3- Valorização da componente prática da prova.  
 
A componente prática consiste numa proposta de 

protocolo experimental e algumas questões de 

discussão, com itens relativos a uma atividade 

laboratorial indo ao encontro dos domínios 

curriculares.  

 
Cotação 

(100 pontos) 

 

 

Quadro 4 – Tipologia de itens e cotação na componente prática da prova.  
 

Tipologia de itens Cotação 
(100 pontos) 

• Itens de observação de desempenho 

• Itens de registos de observações 

• Itens de construção de explicações científicas 

20 a 30 

20 a 30 

40 a 60 

 
 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
 

Na classificação da Componente Escrita aplicam-se os seguintes critérios gerais: 

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. 

Uso de terminologia adequada quer de natureza científica, quer no domínio da expressão escrita da 

língua portuguesa. 
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Itens de seleção 
 
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

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

verdadeiras ou falsas. 

Nos itens de associação ou de correspondência, a classificação a atribuir tem em conta o nível de 

desempenho revelado na resposta. Nos itens de associação, considera-se incorreta qualquer 

correspondência de mais do que um elemento da chave, a uma afirmação/estrutura.  

Nos itens de ordenamento, só é atribuída cotação se a sequência estiver integralmente correta. 

 

 

Itens de construção 
 
Nos itens de resposta curta, os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem 

apresentar-se organizados por níveis de desempenho. Nos itens em que os critérios específicos não 

se apresentem organizados por níveis de desempenho, as respostas corretas são classificadas com 

a cotação total do item e as respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Nestes casos, 

não há lugar a classificações intermédias. Se a resposta contiver elementos contraditórios ou que 

excedam o solicitado, deve ser classificada com zero pontos. 

 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação dos itens de resposta restrita podem 

apresentar-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde 

uma dada pontuação. As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e 

adequado ao solicitado, podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões 

constantes dos critérios específicos de classificação, desde que a linguagem usada em alternativa 

seja adequada. Se a resposta contiver elementos contraditórios, deve ser classificada com zero 

pontos. 

Nas questões que envolvam cálculos, os critérios de classificação apresentam etapas de resolução e 

a pontuação correspondente a cada etapa. A classificação a atribuir à resposta resulta da soma das 

pontuações obtidas em cada etapa de resolução, tendo em conta o critério específico de 

classificação. Nestas questões a pontuação é distribuída por fórmulas ou relações aplicadas, 

substituições, cálculos, conversões de unidades, resultado e respetiva unidade. Se a resolução não 

estiver totalmente certa serão consideradas as pontuações parcelares. Se na resposta a qualquer 

pergunta, o aluno utilizar dados incorretos, obtidos em alíneas anteriores, não lhe será feita, por 

esse facto, nenhuma redução na pontuação a atribuir. 
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Em qualquer pergunta, mesmo quando a resposta apresenta um resultado aparentemente certo, 

será penalizado, em termos de pontuação, a não apresentação dos cálculos ou a ausência de 

justificação quando solicitada. 

Na avaliação da Componente Prática serão tidos em conta os seguintes critérios: 

● Manuseamento adequado do material laboratorial. 

● Adoção das regras de segurança previstas em trabalho laboratorial. 

● Identificação dos materiais e procedimentos necessários ao trabalho laboratorial. 

● Registo rigoroso dos dados da observação. 

● Análise crítica de procedimentos e interpretação de resultados laboratoriais. 

● Nos registos escritos, considera-se o enquadramento das respostas num determinado nível de 

desempenho que contempla aspetos relativos aos conteúdos, à organização lógico-temática e à 

utilização de linguagem científica. 

● Na consecução da atividade laboratorial, o desrespeito pelas regras de segurança que coloque em 

causa a integridade física do examinando e/ou dos professores que constituem o júri, implicará a 

imediata interrupção da atividade e a consequente anulação da prova prática, com a atribuição de 

zero pontos. 

 
MATERIAL 

 
 
Em ambas as componentes, Escrita e Prática, os alunos apenas podem usar, como material de 

escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, podem usar régua e máquina 

calculadora não programável. 

 

Não é permitido o uso de corretor, de Tabela Periódica ou de qualquer outro formulário. 

As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento de ensino, em ambas as 

componentes, escrita e prática. 

 

Apenas na Componente Prática, se houver lugar a registos de observação, podem os alunos utilizar 

lápis, no entanto as transcrições para a folha de prova têm que ser feitas com caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 
DURAÇÃO  

 
 
Cada uma das componentes da prova tem a duração de 45 minutos, não havendo lugar a qualquer 

tolerância. 

 
 
 
 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico em: __/__/2022 
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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                         2022 

     
Prova 24     
  
3º Ciclo do Ensino Básico 
      

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

disciplina de tecnologias de informação e comunicação, a realizar em 2022. Realizam a prova os alunos 

autopropostos do 3ºciclo, conforme definido no Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, Decreto-Lei n.º 

54/2018 de 6 de julho e no Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março. 

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

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material autorizado; 

• Duração.  

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens e das capacidades essenciais desenvolvidas no 3º Ciclo do 

Ensino Básico, na disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação de 7º, 8º e 9º anos de 

escolaridade, bem como as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

A prova permite avaliar conteúdos no âmbito dos seguintes domínios/temas organizadores e 

subdomínios/conteúdos: 

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

• Investigar e pesquisar 

• Comunicar e Colaborar 

• Criar e Inovar 
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é constituída por quatro grupos e é realizada com recurso ao computador. A sequência dos itens 

pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à sequência dos seus conteúdos ao 

longo do 3.º ciclo. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do 

programa. 

Durante a execução da prova o aluno terá de saber utilizar convenientemente um computador e 

respetivas aplicações nele disponibilizadas para executar as tarefas propostas, nomeadamente: 

• Responder a perguntas do tipo: 

o Verdadeiro e Falso 

o Escolha múltipla 

o Associação/ correspondência 

o Ordenação 

o Preenchimento de espaço 

o Resposta curta, restrita e extensa. 

• Executar tarefas com pastas e ficheiros; 

• Utilização da Internet de forma a pesquisar e utilizar ferramentas colaborativas; 

• Responder a questões de resolução no computador utilizando um programa de processamento de 

texto, um programa de criação de apresentações, uma folha de cálculo e/ou um ambiente de 

programação. 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A classificação da prova de equivalência à frequência corresponde à classificação final de disciplina. 

A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Domínios Cotação (em pontos)   

Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes 

Digitais. 
15 a 25 

Investigar e Pesquisar. 15 a 25 

Comunicar e Colaborar. 5 a 15 

Criar e Inovar. 35 a 45 
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Critérios gerais de classificação 

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

específicos apresentados para cada item. 

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

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

primeiro lugar. 

 

• 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. Podem ser atribuídas pontuações a respostas 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

• Itens de construção 

Nos itens de preenchimento de espaços e nos de resposta curta, restrita ou extensa a cotação total do 

item só é atribuída às respostas totalmente corretas, no entanto, podem ser atribuídas pontuações a 

respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

• Itens de resolução práticos no computador 

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada 

nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

Na correção da prova atender-se-á aos seguintes critérios: 

- Rigor científico; 

- Clareza e objetividade na resposta apresentada. 

 

A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da prova, em 

simultâneo com as instruções de realização. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância. 
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Material 

Os alunos deverão ser portadores do seguinte material: 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

A escola facultará o seguinte material: 

- Computador da sala de informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico em: __/__/2022 
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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

CIÊNCIAS NATURAIS                               2022 

     
Prova 10     
  
3º Ciclo do Ensino Básico 
      

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

disciplina de ciências naturais, a realizar em 2022. Realizam a prova os alunos autopropostos do 3ºciclo, 

conforme definido no Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho e no 

Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março. 

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

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material autorizado; 

• Duração.  

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens e das capacidades essenciais desenvolvidas no 3º Ciclo do 

Ensino Básico, na disciplina de ciências naturais de 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, bem como as áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A prova permite avaliar conteúdos no âmbito dos seguintes domínios/temas organizadores e 

subdomínios/conteúdos: 

TERRA EM TRANSFORMAÇÃO: dinâmica externa da Terra; dinâmica interna da Terra; consequências da 

dinâmica interna da Terra e a Terra conta a sua história. 

A TERRA – UM PLANETA COM VIDA: sistema Terra – da célula à biodiversidade. 

SUSTENTABILIDADE NA TERRA: ecossistemas e gestão sustentável dos recursos. 

VIVER MELHOR NA TERRA: saúde individual e comunitária; o organismo humano em equilíbrio e 

transmissão da vida. 
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é constituída por duas componentes, uma componente escrita e uma componente prática. 

A componente escrita está organizada por grupos. Cada grupo pode ter diferente número de itens. A 

sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos domínios/temas nos 

documentos curriculares da disciplina. Os tipos de itens que constituem cada grupo são diversificados. 

Assim, cada grupo pode ser constituído por: 

• Itens de seleção, que podem ser de resposta curta, verdadeiro/falso, escolha múltipla, ordenação, 

preenchimento de tabelas/figuras, completamento de frases com palavras-chave e interpretação e 

análise de gráficos e/ou tabelas e/ou figuras. 

• Itens de construção, que podem ser de composição curta e/ou restrita. 

 

A componente prática será realizada em contexto laboratorial. É contextualizada num ou mais 

domínios/temas organizadores, com itens aos quais o aluno deverá responder com base na execução de 

um procedimento laboratorial, seguindo as orientações apresentadas e manipulando material, 

instrumentos ou equipamentos fornecidos, implicando a presença de um júri e a utilização, por este, de 

um registo de observação do desempenho do aluno e ainda a produção de um registo escrito sobre o 

trabalho laboratorial realizado. 

 

Cada uma das componentes é cotada para 100 pontos. A percentagem a atribuir à componente prática 

(CP) é de 50% e à componente escrita (CE) é de 50%. Assim, a classificação final (CF) será a média 

ponderada das duas provas, calculada por: 

CF = (0,5 × CE) + (0,5 × CP) 

A classificação da prova de equivalência à frequência corresponde à classificação final de disciplina. 

 

A prova está estruturada da seguinte forma: 

 

Quadro 1- Valorização dos domínios na componente escrita da prova. 
 

Domínio 
Cotação 

(100 pontos) 

7º ANO Terra em Transformação 20 a 30 

8º ANO 
A Terra – Um Planeta com Vida 

20 a 30 
Sustentabilidade na Terra 

9º ANO Viver melhor na Terra 40 a 60 
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Quadro 2 – Tipologia de itens e cotação na componente escrita da prova. 
 

Tipologia de itens 
Cotação 

(100 pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 60 a 80 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 20 a 40 

 
 

Quadro 3- Valorização da componente prática da prova. 
 

Domínio 
Cotação 

(100 pontos) 

A componente prática consiste numa proposta de protocolo experimental e 
algumas questões de discussão, com itens relativos a uma atividade 
laboratorial, indo ao encontro dos domínios curriculares. 

100 

 

Quadro 4 – Tipologia de itens e cotação na componente prática da prova. 
 

Tipologia de itens 
Cotação 

(100 pontos) 

Itens de observação de desempenho 20 a 30 

Itens de registo de observações 30 a 40 

Itens de construção de explicações científicas 40 a 50 

 
 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Na classificação da componente escrita aplicam-se os seguintes critérios gerais: 

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. 

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. 

Uso de terminologia adequada quer de natureza científica, quer no domínio da expressão escrita da língua 

portuguesa. 

Todas as respostas devem ser registadas na folha de prova, facultada pelo estabelecimento de ensino. 
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ITENS DE SELEÇÃO 

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

inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

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

verdadeiras ou como falsas. 

Nos itens de e de associação ou de correspondência, a classificação a atribuir tem em conta o nível de 

desempenho revelado na resposta. Nos itens de associação, considera-se incorreta qualquer 

correspondência de mais do que um elemento da chave, a uma afirmação/estrutura.  

Nos itens de ordenamento, só é atribuída cotação se a sequência estiver integralmente correta. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

A classificação dos itens de resposta curta e/ou restrita centra-se nos tópicos de referência, tendo em 

conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

Os critérios de classificação podem apresentar-se organizados por níveis de desempenho.  

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

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

com zero pontos. Nestes casos, pode haver lugar a classificações intermédias, desde que o seu conteúdo 

seja considerado cientificamente válido e adequado ao solicitado, mas esteja incompleto. 

Se a resposta contiver elementos contraditórios ou que excedam o solicitado, deve ser classificada com 

zero pontos. 

 

Na classificação da componente prática, a avaliação é realizada tendo em conta os seguintes critérios: 

Cumprimento e rigor da execução das diversas etapas do protocolo fornecido.  

Cumprimento das regras de segurança e manuseamento do material de laboratório.  

Identificação dos materiais e procedimentos necessários ao trabalho laboratorial. 

Rigor científico e clareza do registo dos resultados. 

Coerência de argumentos e correção científica na interpretação e explicação de conceitos e/ou factos. 

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

Na consecução da atividade laboratorial, o desrespeito pelas regras de segurança que coloque em causa a 

integridade física do aluno e/ou dos professores que constituem o júri, implicará a imediata interrupção da 

atividade e a consequente anulação da prova prática, com a atribuição de zero pontos. 
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MATERIAL AUTORIZADO 

Na componente escrita da prova os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento de ensino.  

 

Na componente prática da prova os alunos podem usar lápis, borracha, régua e calculadora (não 

programável), no entanto todas as respostas, esquemas, figuras ou gráficos têm que ser feitas com caneta 

ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento de ensino.  

 

Não é permitido o uso de corretor em nenhuma das componentes da prova.  

Todo o material é pessoal e intransmissível. 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração total de 90 minutos, sem direito a qualquer tipo de tolerância: 

• Componente escrita – 45 minutos  

• Componente prática – 45 minutos 
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      INFORMAÇÃO – PROVA A NÍVEL DE ESCOLA  

Alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho 

 

MATEMÁTICA 2022 
 

Prova 82 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 7A/2022 de 24 de março) 
 

 

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

da disciplina de Matemática, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 
Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelo Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho, 

artigo 28º. Estes alunos podem ter condições especiais de avaliação, desde que esta medida esteja 
devidamente especificada no Relatório Técnico Pedagógico dos mesmos. 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais de 

Matemática e as adaptações curriculares não significativas previstas no relatório técnico-pedagógico 

dos alunos e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, incidindo sobre os temas seguintes: 

• Números e Operações  

• Geometria e Medida  

• Álgebra 

• Organização e Tratamento de Dados 
 

 

Caracterização da prova 

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

em ambos os cadernos. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

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

resposta restrita). 

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

figuras e gráficos. 

A prova pode mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos conteúdos nos 

documentos curriculares. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do 

que um dos temas das Aprendizagens Essenciais. 

A prova inclui o formulário e a tabela trigonométrica, anexos a este documento (Anexos 1 e 2). 

A prova é cotada para 100 pontos. 
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Material 

 
O aluno deve ser portador de: 

– caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

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

– calculadora, desde que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: 

• ser silenciosa;  

• não necessitar de alimentação exterior localizada; 

• não ter cálculo simbólico (CAS); 

• não ter capacidade de comunicação à distância; 

• não ser gráfica; 

• não ser programável; 

• não ter fita, rolo de papel ou outro meio de impressão.  

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

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

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

seguinte forma: 

– Caderno 1 — 40 minutos, a que acresce a tolerância de 15 minutos; 

– Caderno 2 — 50 minutos, a que acresce a tolerância de 15 minutos. 

Entre a resolução do Caderno 1 e a do Caderno 2, há um período de 5 minutos, destinados à 

distribuição do Caderno 2, não sendo, contudo, recolhido o Caderno 1. Durante este período, bem 

como no período de tolerância relativo à resolução do Caderno 1, os alunos não podem sair da sala. Os 

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

 

Critérios gerais de classificação 

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

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

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

pontos. 

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

em primeiro lugar. 

 

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. 

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada 

equivalente à indicação da letra correspondente. 
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Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

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

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

pontuação. 

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

desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação 

dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas. 

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

soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação dos critérios de desvalorização 

definidos para situações específicas. 

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível a 

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

resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos. 

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

constantes dos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias 

com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao 

solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência. 

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

pontuação a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cuja utilização ou conhecimento 

esteja implícito na resolução apresentada, é a que consta dos critérios específicos. 

Em caso de transcrição incorreta de dados, se a dificuldade da resolução do item (ou de uma etapa) 

diminuir significativamente, a pontuação máxima a atribuir à resposta a esse item (ou a essa etapa) 

é a parte inteira de metade da pontuação prevista; caso contrário, mantém-se a pontuação prevista. 

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

específicos, não havendo lugar a qualquer desvalorização. 

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

aproximadamente igual, a pontuação a atribuir é a que consta dos critérios específicos, não havendo 

lugar a qualquer desvalorização. 

No caso de a resposta apresentar um erro numa das etapas, se a dificuldade da resolução das etapas 

subsequentes se mantiver, a pontuação a atribuir a cada uma delas é a que consta dos critérios 

específicos. Se a dificuldade da resolução das etapas subsequentes diminuir significativamente em 

virtude do erro cometido, a pontuação máxima a atribuir a cada uma delas é a parte inteira de 

metade da pontuação prevista. 
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No quadro seguinte, apresentam-se situações específicas passíveis de desvalorização que podem 

ocorrer nas respostas aos itens de resposta restrita. 

 
 

 
Situações específicas passíveis de desvalorização 

Ocorrência de erros de cálculo. 

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

com um arredondamento incorreto. 

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

decimais diferente do solicitado ou com um arredondamento incorreto. 

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

 
 

Verificando-se alguma destas situações específicas num dado item, são aplicadas as seguintes 

desvalorizações: 

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

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

As desvalorizações são aplicadas à soma das pontuações atribuídas às etapas ou à pontuação 

correspondente ao nível de desempenho em que a resposta for enquadrada. 
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Anexo 1 
 

Formulário 
 

 

 
 
 

 

     Áreas 

 
      Áreas 

  Quadrado:   lado × lado 
 

  Retângulo:   base × altura 
 

  Paralelogramo:   base × altura 
 

  Triângulo:   base × altura 

           2 

  Losango:   Diagonal maior × diagonal menor 

2 

  Papagaio:   Diagonal maior × diagonal menor 

2 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 
  Superfície lateral do cone: π r g, sendo r o raio da base do cone e g a geratriz do cone 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

      Teorema de Pitágoras:     hipotenusa2 = cateto2 + cateto2 
 
      Casos notáveis da multiplicação: 

 

      (a + b) 2 = a2 + 2 x a x b + b2 

(a – b) 2 = a2 – 2 x a x b + b2 
      (a + b) (a – b) = a2 – b2 
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Trigonometria 
 
     

sen x         medida do comprimento do cateto oposto           

       medida do comprimento da hipotenusa  

 

    cos x       medida do comprimento do cateto adjacente 

                  medida do comprimento da hipotenusa                               

 

tan  x        medida do comprimento do cateto oposto   
                  medida do comprimento do cateto adjacente 

 

 

 

 

 

 
 

= 

=
  

= 

Relação da tangente com o seno e o cosseno: 
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Anexo 2 
 

Tabela trigonométrica 
 

 
 

 

Graus 

1 

Seno 

0,0175 

Cosseno 

0,9998 

Tangente 

0,0175 

 Graus 

46 

Seno 

0,7193 

Cosseno 

0,6947 

Tangente 

1,0355 

2 0,0349 0,9994 0,0349  47 0,7314 0,6820 1,0724 

3 0,0523 0,9986 0,0524  48 0,7431 0,6691 1,1106 

4 0,0698 0,9976 0,0699  49 0,7547 0,6561 1,1504 

5 0,0872 0,9962 0,0875  50 0,7660 0,6428 1,1918 

6 0,1045 0,9945 0,1051  51 0,7771 0,6293 1,2349 

7 0,1219 0,9925 0,1228  52 0,7880 0,6157 1,2799 

8 0,1392 0,9903 0,1405  53 0,7986 0,6018 1,3270 

9 0,1564 0,9877 0,1584  54 0,8090 0,5878 1,3764 

10 0,1736 0,9848 0,1763  55 0,8192 0,5736 1,4281 

11 0,1908 0,9816 0,1944  56 0,8290 0,5592 1,4826 

12 0,2079 0,9781 0,2126  57 0,8387 0,5446 1,5399 

13 0,2250 0,9744 0,2309  58 0,8480 0,5299 1,6003 

14 0,2419 0,9703 0,2493  59 0,8572 0,5150 1,6643 

15 0,2588 0,9659 0,2679  60 0,8660 0,5000 1,7321 

16 0,2756 0,9613 0,2867  61 0,8746 0,4848 1,8040 

17 0,2924 0,9563 0,3057  62 0,8829 0,4695 1,8807 

18 0,3090 0,9511 0,3249  63 0,8910 0,4540 1,9626 

19 0,3256 0,9455 0,3443  64 0,8988 0,4384 2,0503 

20 0,3420 0,9397 0,3640  65 0,9063 0,4226 2,1445 

21 0,3584 0,9336 0,3839  66 0,9135 0,4067 2,2460 

22 0,3746 0,9272 0,4040  67 0,9205 0,3907 2,3559 

23 0,3907 0,9205 0,4245  68 0,9272 0,3746 2,4751 

24 0,4067 0,9135 0,4452  69 0,9336 0,3584 2,6051 

25 0,4226 0,9063 0,4663  70 0,9397 0,3420 2,7475 

26 0,4384 0,8988 0,4877  71 0,9455 0,3256 2,9042 

27 0,4540 0,8910 0,5095  72 0,9511 0,3090 3,0777 

28 0,4695 0,8829 0,5317  73 0,9563 0,2924 3,2709 

29 0,4848 0,8746 0,5543  74 0,9613 0,2756 3,4874 

30 0,5000 0,8660 0,5774  75 0,9659 0,2588 3,7321 

31 0,5150 0,8572 0,6009  76 0,9703 0,2419 4,0108 

32 0,5299 0,8480 0,6249  77 0,9744 0,2250 4,3315 

33 0,5446 0,8387 0,6494  78 0,9781 0,2079 4,7046 

34 0,5592 0,8290 0,6745  79 0,9816 0,1908 5,1446 

35 0,5736 0,8192 0,7002  80 0,9848 0,1736 5,6713 

36 0,5878 0,8090 0,7265  81 0,9877 0,1564 6,3138 

37 0,6018 0,7986 0,7536  82 0,9903 0,1392 7,1154 

38 0,6157 0,7880 0,7813  83 0,9925 0,1219 8,1443 

39 0,6293 0,7771 0,8098  84 0,9945 0,1045 9,5144 

40 0,6428 0,7660 0,8391  85 0,9962 0,0872 11,4301 

41 0,6561 0,7547 0,8693  86 0,9976 0,0698 14,3007 

42 0,6691 0,7431 0,9004  87 0,9986 0,0523 19,0811 

43 0,6820 0,7314 0,9325  88 0,9994 0,0349 28,6363 

44 0,6947 0,7193 0,9657  89 0,9998 0,0175 57,2900 

45 0,7071 0,7071 1,0000      
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