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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

CIÊNCIAS FÍSICO – QUÍMICAS                                                  2022 

PROVA 11 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º Ciclo do Ensino Básico 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

1. Introdução 

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

básico da disciplina de Ciências Físico-Químicas, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

Importa ainda referir que, nas provas de exame desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

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

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

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo com as 

instruções de realização. 

 

Objeto de avaliação 

 

A Prova de Equivalência à Frequência, constituída por componente escrita e prática, tem por 

referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de Físico- 

-Química do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível 

de avaliação, incidindo sobre os conteúdos do 7.o, 8.o e 9.o anos: 

 

7.o ano 

• Espaço 

• Materiais 

• Energia 

8.o ano 

• Reações químicas  

• Som 

• Luz 

9.o ano 

• Movimentos e forças 

• Eletricidade 

• Classificação dos materiais 
 

Caracterização da prova 

 

A Prova Escrita (E) está organizada por grupos de itens. 

Os itens podem ser de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e de construção (por exemplo, 

resposta restrita).  
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Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos.  

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

nos documentos curriculares. 

A prova não inclui formulário nem Tabela Periódica. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pela escola.  

 

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

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

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

implicando a presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do 

desempenho do aluno (Decreto-Lei n.o 55/2018, de 6 de julho). 

 

A classificação da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas 

componentes (escrita e prática), expressas na escala de 0 a 100. 

 

Material 

O aluno deve ser portador de: 

• caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta;  

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

• calculadora científica não gráfica; 

• bata (só na prova prática). 

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

 

 

Duração  

A Prova Escrita (E) tem a duração de 45 minutos. 

A Prova Prática (P) tem a duração de 45 minutos. 

 

FIM  
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO                                           2022 

PROVA 96 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º Ciclo do Ensino Básico 
__________________________________________________________________________________________ 
 

1. Introdução 

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

básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação   

• Caracterização da prova   

• Material   

• Duração   

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação   

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor, nomeadamente a Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania, Aprendizagens Essenciais, Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, Referenciais Educativos do Colégio e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova oral 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. 

Na prova serão avaliadas aprendizagens relativas a um dos domínios/temas seguintes: 

▪ Direitos Humanos 

▪ Educação Ambiental e Saúde. 

 

A prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no programa, não expressas nesta 

informação. 

 

Caracterização da prova  

O tipo de prova é oral. 

A prova incidirá apenas sobre um dos domínios referidos, tendo por suporte pequenos textos, 

imagens ou vídeos. 

A prova é classificada com um total de 100 pontos, conforme informação no Quadro 1. 

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

▪ Visionamento de um documentário/videoclip/notícia; 
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▪ Leitura de um texto (notícia/artigo de uma revista…) e resposta a questões relativas aos 

conteúdos; temáticos envolvidos; 

▪ Análise de um cartoon;  

▪ Visualização e análise de imagens e resposta a questões relativas aos conteúdos temáticos 

presentes. 

A prova decorre da interação examinador/examinando:  

▪ Breve apresentação do examinando;  

▪ Realização de atividades conducentes à avaliação das aprendizagens  

▪ Apresentação e defesa de um ponto de vista sobre o tema proposto do examinador. 

O júri é constituído por três examinadores, em que um age como interlocutor e classificador e os 

outros dois como examinadores/classificadores.  

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Grupos Domínio Subdomínios 
Cotação 

(em pontos) 

I 

Direitos Humanos 

ou  

Educação Ambiental e 

Saúde. 
 

Conteúdo 

Compreensão/Exploração/ Aplicação de 

conhecimentos 

60 

Forma 

Argumentação crítica 

Coerência do discurso 

Organização do discurso 

Correção linguística da Língua 

Portuguesa 

40 

 Total: 100 

 

Material   

O material necessário será fornecido pelo estabelecimento de ensino. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 15 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 subdomínio e é expressa por um número inteiro.  

Na avaliação do aluno serão observados os seguintes critérios: 

▪ adequação da resposta à questão formulada; 
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▪ coesão e coerência na estrutura frásica e textual; 

▪ adequação do vocabulário; 

▪ apresentação e defesa de um ponto de vista sobre o tema proposto. 

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

com zero pontos.  

A classificação final da prova resulta da soma das pontuações atribuídas ao domínio que consta 

no Quadro 1 da caraterização da prova. 

A classificação final é expressa na escala percentual de 0 a 100.  
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

CIÊNCIAS NATURAIS                                                                  2022 

PROVA 10 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º Ciclo do Ensino Básico 
__________________________________________________________________________________________ 
 

1. Introdução 

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

básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

Importa ainda referir que, nas provas de exame desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

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

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

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo com as 

instruções de realização. 

 

Objeto de avaliação 

A Prova de Equivalência à Frequência, constituída por componente escrita e prática, tem por 

referência os documentos curriculares em vigor e visa as aprendizagens passíveis de avaliação, 

incidindo sobre os conteúdos do 7.o, 8.o e 9.o anos: 

 

7.o ano 

• Terra em transformação 

• Dinâmica externa da 

Terra  

• Dinâmica interna da Terra 

• Consequências da 

dinâmica interna da Terra 

• A Terra conta a sua 

história 

• Ciência geológica e 

sustentabilidade da Vida 

na Terra 

8.o ano 

• Terra – um planeta com vida 

• Sistema Terra – da célula 

à biodiversidade 

• Sustentabilidade na Terra 

• Ecossistemas 

• Gestão sustentável de 

recursos 

9.o ano 

• Viver melhor na Terra 

• Saúde individual e 

comunitária 

• O organismo humano em 

equilíbrio 

• Transmissão da vida 
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Caracterização da prova 

 

A Prova Escrita (E) está organizada por grupos de itens. 

Os itens podem ser de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e de construção (por exemplo, 

resposta restrita).  

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

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

nos documentos curriculares. 

Alguns dos itens e/ou grupo de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a 

mais do que um dos temas e a mais do que uma das unidades do programa. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pela escola.  

 

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

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

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

implicando a presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do 

desempenho do aluno (Decreto-Lei n.o 55/2018, de 6 de julho). 

 

A classificação da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas 

componentes (escrita e prática), expressas na escala de 0 a 100. 

 

Material 

O aluno deve ser portador de: 

• caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta;  

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

• bata (só na prova prática). 

 

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

 

 

Duração  

A Prova Escrita (E) tem a duração de 45 minutos. 

A Prova Prática (P) tem a duração de 45 minutos. 
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                      2022 

PROVA 26 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º Ciclo do Ensino Básico 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1. Introdução 

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

básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

Importa ainda referir que, nas provas de exame desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

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

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

 

2. Objeto de avaliação 

A Prova de Equivalência à Frequência de Educação Física tem por referência as Orientações 

Curriculares da disciplina bem como as Aprendizagens Essenciais da disciplina de Educação Física 

para o Ensino Básico, em vigor.  

A Prova de Equivalência à Frequência desta disciplina permite avaliar competências passíveis de 

avaliação em prova prática de duração limitada, enquadradas em domínios, e os conteúdos a eles 

associados, no âmbito do Programa da disciplina para o 3º Ciclo do Ensino Básico. 

 

3. Caracterização da prova 

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

disciplina. 

A prova é prática, de cariz performativo.  

Terá como objetivos, avaliar o nível das capacidades condicionais e coordenativas gerais, avaliar o 

nível de execução das ações técnicas dos diferentes desportos coletivos (andebol, voleibol, futebol 

e basquetebol) e avaliar o nível de execução das ações técnicas dos desportos individuais (ginástica 

e atletismo). 
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A classificação é expressa numa escala de 0 a 100 pontos e é distribuída pelos domínios temáticos 

do seguinte modo: 

 
 

Conteúdos da componente prática 
Classificação 

Aptidão 

Física 

Realização de um teste de aptidão física (Teste de Vaivém). 15 

Ginástica de 

solo 

Realização de esquema gímnico no solo com os elementos: 

rolamentos à frente e à retaguarda engrupados ou com pernas 

afastadas e estendidas; posição facial invertida; ponte; avião; 

roda e elementos de ligação. 

15 

Ginástica de 

aparelhos 

Realização de saltos, nomeadamente: eixo e entre mãos no 

plinto ou no boque; carpa e pirueta no minitrampolim. 

15 

Atletismo 
Ação técnica de atletismo: transmissão do testemunho em 

corrida de estafetas; lançamento do peso. 

15 

Desportos 

Coletivos 

Realização, com oportunidade e correção global, as ações 

técnicas próprias da modalidade em 2 dos diferentes 

desportos coletivos abordados ao longo do ciclo (triénio 

2019/2022). 

40 

 

As provas decorrem nos respetivos locais destinados a cada modalidade.  

 

3.1 Tipologia das questões  

 
A componente prática da Prova de Equivalência à Frequência de Educação Física é constituída por 

um conjunto de exercícios práticos de aplicação de conhecimentos e técnicas de execução 

motora. 

A prova constará da resolução de dois grupos de trabalho, onde no grupo 1 constarão as 

modalidades individuais e no grupo 2 as modalidades coletivas. 

 

4. Critérios gerais de classificação 

Na prova de Educação Física, o grau de exigência decorrente das situações de avaliação propostas, 

bem como o nível de desempenho evidenciado nos critérios de classificação, estão balizados 

pelas Aprendizagens Essenciais da disciplina assim como pelas suas Orientações Curriculares, em 

adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 
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A prova avaliará, designadamente as seguintes capacidades / competências: 

• Aptidão física global. 

• Ações técnicas dos desportos coletivos. 

• Ações técnicas dos desportos individuais. 

 

A classificação a atribuir em cada execução do desempenho motor do aluno resulta da aplicação 

dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item, tendo 

em consideração: 

• A demonstração de capacidades adequadas às normas da aptidão física representativa da 

Saúde, para a sua idade e género; 

• Nível de execução e eficiência das ações técnicas exigidas; 

• Nível de execução, eficiência e harmonia dos elementos gímnicos exigidos na sequência. 

 

4.1 Critérios de correção 

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

nível de desempenho em grelha de avaliação. 

A classificação a atribuir a cada item da prova prática resulta do nível de execução apresentado 

pelo aluno e é expressa por um número inteiro.  

 

Os critérios de classificação, para cada ação/tarefa, são os seguintes: 

 

Critério Nível 

O aluno tenta realizar a tarefa embora com muitas dificuldades 1 

O aluno tenta executar a tarefa embora com dificuldade 2 

O aluno executa a tarefa de forma satisfatória 3 

O aluno executa bem a tarefa, mas com pequenos erros 4 

O aluno executa a tarefa sem erros 5 

 

5. Material 

O aluno deverá usar o equipamento oficial de Educação Física, sapatilhas e meias, bem como ser 

portador de material necessário à sua higiene pessoal após o término da prova de equivalência à 

frequência. Não é permitido o uso de relógios, pulseiras, anéis ou qualquer objeto que possa 

ocasionar danos físicos. 

 

6. Duração 

A prova de exame tem a duração de 45 minutos. 
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA                                                        2022 

PROVA 97 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º Ciclo do Ensino Básico 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1. Introdução 

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

do ensino básico da disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

Importa ainda referir que, nas provas de exame desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

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

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

 

2. Objeto de avaliação 

A Prova de Equivalência à Frequência de Educação Tecnológica tem por referência as Aprendizagens 

Essenciais de Educação Tecnológica do 3.º ciclo do Ensino Básico, que decorrem das Orientações 

Curriculares para a disciplina. 

A prova permite avaliar o conjunto de aprendizagens desenvolvidas no 3.º ciclo do Ensino Básico, na 

disciplina de Educação Tecnológica, passíveis de avaliação em prova prática de duração limitada 

 

3. Caracterização da prova 

A prova é de carácter prático e constará de um exercício de índole prática - construir um objeto 

simples.  

A prova prática integra dois momentos com a seguinte tipologia de atividades:  

  • Reprodução bidimensional da planificação de um objeto;  

  • Construção tridimensional do objeto planificado, através da utilização das técnicas de    

transformação adequadas ao material em que é executado o objeto;  

Na prova prática, os alunos deverão:  

  • Realizar traçados geométricos e medições rigorosas;  

  • Executar operações técnicas de transformação de materiais, para a construção de um objeto; 

  • Desenvolver ações orientadas para a concretização de um projeto.  
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Os domínios de referência da prova prática serão:  

  • PROCESSOS TECNOLÓGICOS 

• RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICAS 

• TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

 

A classificação é expressa numa escala de 0 a 100 pontos e é distribuída pelos domínios temáticos 

do seguinte modo: 

 

Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

Processo Tecnológico: 
Objeto técnico; 
Comunicação de ideias; 
Resolução de problemas e tomadas de decisão; 
Execução de operações concertadas visando a obtenção do produto final. 
Estruturas: 
Estrutura das formas e dos materiais; 
Materiais; 
Forma/Função; 
Fabricação/Construção. 70 pontos 

Geometria e Medida 
Instrumentos de medição; 
Traçados geométricos; 

30 pontos 

                                                                                                      Total: 
 

100 pontos 

 

3.1 Tipologia das questões  

A prova constará da resolução de um trabalho prático proposto a partir dos Conteúdos e 

Competências enunciados nesta matriz. 

- Projeto e realização de um objeto tridimensional.  

- Aplicação de diferentes técnicas de expressão plástica, corte/recorte e colagem. 

- Reutilização de materiais. 

 

4. Critérios gerais de classificação 

Os critérios devem ser consentâneos com os princípios didáticos e metodológicos. 

Será dada prioridade ao processo sobre o produto final. 

O facto de o aluno representar as construções com dimensões diferentes das dadas não deve por 

si só invalidar a solução. 

O aluno não pode ser penalizado duas vezes pela mesma «falha», devendo ter-se em conta a 

coerência do trabalho desenvolvido. 

Será valorizada a adequação da solução do problema à proposta do enunciado, destacando-se os 

aspetos da novidade, originalidade e criatividade. 

Serão valorizados o domínio técnico e o conhecimento dos materiais e suas propriedades. 
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Será valorizada a apresentação do trabalho final, bem como a qualidade/rigor da sua execução. 

Todas as situações de dúvida deverão ser ponderadas e decididas em benefício do examinando. 

 

5. Material 

5.1. Materiais e utensílios a fornecer pelo estabelecimento de ensino:  

- Folhas de cartolina branca, formato A3; deve ser fornecido a cada examinando o número de 

folhas necessárias para o desenvolvimento do seu trabalho;  

       - Folhas de rascunho;  

- Tesoura; cola líquida, em tubo.  

- Cartolinas de várias cores;  

- Diversos materiais para reutilização (botões, rolhas; etc) 

5.2. Materiais e utensílios de que o examinando deve ser portador:  

- Marcadores, incluindo marcador de cor preta ponta fina; 

- Lápis nº 1 ou B, nº 2 ou HB; 

- Lápis de cor; 

- Lápis de cera; 

- Borracha branca;  

- Afia-lápis;  

- Régua de 50 cm; 

- X-ato. 

- Material de traçado geométrico (régua, esquadros de 60º e 45º, compasso); 

- Outros materiais de expressão plástica que o aluno tenha ao seu dispor. 

 

 

6. Duração 

A prova de exame tem a duração de 45 minutos. 
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

EDUCAÇÃO VISUAL                                                                     2022 

PROVA 14 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º Ciclo do Ensino Básico 
__________________________________________________________________________________________ 
 

1. Introdução 

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

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. 

2. Objeto de avaliação 

A Prova de Equivalência à Frequência de Educação Visual tem por referência as Aprendizagens 

Essenciais de Educação Visual do 3.º ciclo do Ensino Básico. 

A prova permite avaliar o conjunto de aprendizagens desenvolvidas no 3.º ciclo do Ensino Básico, na 

disciplina de Educação Visual, passíveis de avaliação em prova prática de duração limitada, nos 

seguintes domínios: 

 

• APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

• INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

• EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

 

       CONTEÚDOS  

• Forma 

Perceção visual da forma  

Fatores que determinam a forma dos objetos  

Representação técnica de objetos  

• Espaço 

          Representação do espaço  

          Relação homem-espaço.   

• Luz/Cor 

Luz-Cor na representação do espaço;  
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• Comunicação 

Elementos visuais na comunicação;  

Papel da Imagem na comunicação.  

• Geometria 

    Traçados geométricos 

3. Caracterização da prova 

A prova é de carácter prático, cuja realização implica um registo escrito ou um registo bidimensional 

ou tridimensional e a possível utilização de diferentes materiais, apresenta dois grupos que incidirão 

sobre o trabalho prático produzido, integrando os domínios previstos nas Aprendizagens Essenciais.  

A prova contempla a análise, a reflexão e a interpretação de obras de arte, assim como a 

manipulação de materiais e instrumentos para a criação plástica. É constituída por dois grupos que 

incidirão sobre questões no domínio da Representação Técnica de Formas e da Análise, reflexão e 

interpretação de objetos artísticos, e reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes 

conteúdos programáticos da disciplina.  

A classificação é expressa numa escala de 0 a 100 pontos e é distribuída pelos domínios temáticos 

do seguinte modo:  

Conteúdos Domínios Cotação 
(em pontos) 

Grupo I  

Representação Técnica de Formas: 

- Vistas do objeto (sistema europeu 
de projeção); 
- Projeções axonométricas: 
- Perspetiva isométrica; cavaleira e 
  dimétrica. 
 

 
- Capacidade da representação gráfica; 

utilização de traçados geométricos na 
construção do espaço; representação técnica 
de objetos; rigor dos traçados geométricos. 

- Ser capaz de converter a representação 
pelas vistas; 
em representação axonométrica e vice-versa; 

- Ter noção de esboço cotado, cota e escala. 
40 pontos 

Grupo II  

Análise, reflexão e interpretação de 
objetos artísticos: 
- Organização formal e equilíbrio; 
- Composição visual; 
- Narrativa visual.; 

–Capacidade criativa; domínio da linguagem 
visual; 

- Reinventar soluções para a criação de novas 
imagens relacionando conceitos, materiais, 
meios e técnicas; 

- Interpretar os significados expressivos e 
  comunicativos das Artes Visuais e os       

processos subjacentes à sua criação; 
– Registo cromático; 
–Utilização de técnicas de expressão; 

equilíbrio e exploração dos elementos visuais 
na composição visual/plástica; 

 

 

 

 

60 pontos 

                                                         Total: 100 pontos 
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3.1 Tipologia das questões  

As questões serão dos seguintes tipos: 

Grupo I: 

- Dado o esboço cotado em perspetiva de uma peça, determinar: 

- As vistas principais (vista de frente, vista de cima e vista lateral pedida); 

ou,  

- Dadas as vistas principais de uma peça determinar a perspetiva rigorosa da mesma; 

 

Grupo II: 

- Análise, reflexão e interpretação de objetos artísticos e produção de uma 

composição visual, criando uma narrativa visual. 

 

4. Critérios gerais de classificação 

A prova avaliará, designadamente as seguintes capacidades/competências:  

 

• Rigor no domínio e manuseamento dos instrumentos de trabalho e na execução dos 

traçados geométricos 

• Rigor das axonometrias 

• Rigor das vistas de uma peça 

• Representação gráfica correta 

• Análise, reflexão e interpretação de obras de arte; 

• Inter-relação dos elementos visuais na organização formal. 

• Domínio de meios técnicos. 

• Expressão criativa. 

• cumprimento das orientações das tarefas. 

• Apresentação, organização e asseio da prova. 

 

O facto de o aluno representar as construções com dimensões diferentes das dadas não deve por 

si só invalidar a solução. Este facto deve ser devidamente ponderado caso os processos se 

apresentem corretos em relação aos dados apresentados pelo aluno. A desvalorização da cotação 

do problema não deve exceder 50% da cotação global dos itens respetivos, salvo no que respeita 

ao item – rigor de medidas e traçados – em que a desvalorização será de 100%.  

Todas as situações de dúvida deverão ser ponderadas e decididas em benefício do aluno. 
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A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

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

convertida na escala de 1 a 5. 

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

pontos. 

 

5. Material 

Será necessário todo o material de desenho que o aluno utilizou durante o ano letivo 

designadamente:  

- Caneta azul ou preta; 

- Lápis de grafite H; HB e B 

- Afia-lápis; 

- Borracha; 

-  Compasso; 

- Régua de 50 cm; 

- Esquadros de 45° e 30°/ 60°; 

- Transferidor; 

- Lápis de cor; 

- Marcadores de cor; 

-  Lápis de cera; 

-  Pastel de óleo. 

O papel para a execução da prova (formato A3) é fornecido pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). Só pode utilizar a face das folhas de papel “cavalinho” que têm o cabeçalho impresso. 

A folha correspondente à questão do grupo II deve ser em cavalinho e fotocopiada a cores, fornecida 

pelo estabelecimento, sem cabeçalhos. 

Não é permitido o uso de corretor. 

É permitida folha de rascunho. 

 

 

6. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos mais 30 minutos de tolerância. 
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

FRANCÊS                                                                                     2022 

PROVA 16 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º Ciclo do Ensino Básico 
__________________________________________________________________________________________ 

1. Introdução  

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 
ensino básico da disciplina de Francês a realizar em 2022, nomeadamente:  

            • Objeto de avaliação  

 • Caracterização da prova  

• Material  

• Duração  

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado 

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

Programa, em adequação ao nível de ensino a que o exame diz respeito.  

2. Objeto de avaliação  

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

Essenciais relativas a Francês e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para 

as Línguas. Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a interação e 

produção escritas e a interação e produções orais. 

3. Caracterização da prova 

As provas são realizadas em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados o uso da língua, a 

compreensão oral, a leitura e a interação e produção escritas (componente escrita das provas); no 

outro, avalia-se a leitura, interação e produção orais (componente oral das provas). 

A resposta aos itens que avaliam cada um dos domínios de referência pode mobilizar aprendizagens de 

outros domínios. 

A prova escrita é cotada para 100 pontos. 

 A prova oral é cotada para 100 pontos. 

As provas incluem itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla, associação, ordenação e 

verdadeiro/falso) e itens de construção (por exemplo, completamento, resposta restrita e extensa). 
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A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se nos Quadros 1 e 2. 
 
 

Prova escrita 

Quadro 1 - Distribuição da 
cotação 

 

Domínios Cotação (em pontos) 

Compreensão oral 20 

Leitura e compreensão escrita 30 

Gramática 25 

Escrita (resposta extensa) 25 

 

Compreensão oral 

Este item permite a compreensão de um ou dois documentos orais. 
 
 

Leitura e compreensão escrita 

Esta parte consiste na realização de atividades de compreensão/interpretação de texto, cujo tema  se 

insere nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas nas Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

As atividades têm como suporte um texto e/ou uma ou mais imagens. 
 
 

Gramática 

Esta parte consiste na realização de atividades de gramática, de entre os enunciados no programa. 
 
 

Escrita 

Este grupo permite avaliar a aprendizagem no domínio da escrita e é constituído por um item de 

resposta extensa, apresentando orientações no que respeita à tipologia textual, ao (s) tema (s) e à 

extensão (entre 60 a 80 palavras). 
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Prova oral 

Quadro 2 - Distribuição da 
cotação 

 

Domínio 
Cotação 

(em pontos) 

Leitura 20 

Interação oral 40 

Produção oral 40 

 
 

Leitura 

Avalia-se o desempenho do aluno ao nível da leitura. Esta atividade tem como suporte um texto    

escrito.  

Interação e produção orais 

 
Avalia-se o desempenho do aluno em atividades de interação e produção orais. As atividades têm como 

suporte estímulos orais, escritos e/ou visuais. 

Os temas abordados inserem-se nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. 

 

4. Critérios de classificação 

Prova escrita 

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

específicos de classificação apresentados para cada item. 

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

pontos 

Itens de seleção 

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

Itens de construção 

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

Nos itens de resposta restrita é atribuída a cotação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado. 

 

No item de resposta extensa, é atribuída a cotação de zero pontos às seguintes respostas: 

 

• a resposta em que se verifique o afastamento integral do tema; 
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• a resposta que não respeite a tipologia textual; 

• a resposta cuja extensão seja inferior a 20 palavras; 

 

Prova oral 

Interação/Produção orais: 

Avalia-se o discurso oral que respeite o tema e a tipologia indicada (intencionalidade e 

adequação comunicativas, organização das ideias, construção frásica e propriedade vocabular). 

 

6. Material autorizado  

• caneta de tinta azul ou preta; 

• as respostas são registadas em folha própria fornecida pela escola; 

• é permitido usar folha de rascunho; 

• não é permitida a consulta de dicionários; 

• não é permitido o uso de tinta corretora. 

 

  

7. Duração 

• A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

• A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

Geografia                                                                                     2022 
PROVA 18 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º Ciclo do Ensino Básico 
__________________________________________________________________________________________ 
 

1. Introdução 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º ciclo do ensino básico da 

disciplina de Geografia, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Material; 

• Duração. 

Importa ainda referir que, nas provas de exame desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

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

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

 

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo 

com as instruções de realização. 

 

2. Objeto de avaliação 

 

A Prova de Equivalência à Frequência, constituída por componente escrita, tem por referência os 

documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de Geografia do Ensino Básico e 

Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação, incidindo sobre 

os conteúdos do 7.o, 8.o e 9.o anos: 

 

7.o ano 

• A Terra – estudos e 

representações 

• O meio natural 

8.o ano 

• População e povoamento 

• As atividades económicas 

• Os meios de transporte e 

telecomunicações 

9.o ano 

• Os contrastes de 

desenvolvimento 

• Ambiente e sociedade 
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3. Caracterização da prova 

 

A Prova Escrita está organizada por grupos de itens. 

Os itens podem ser de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e de construção (por exemplo, 

resposta restrita).  

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como a análise de mapas de diferentes 

escalas, textos, tabelas, figuras e gráficos.  

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

nos documentos curriculares. 

Alguns dos itens e/ou grupo de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a 

mais do que um dos temas e a mais do que uma das unidades do programa. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pela escola.  

 

 

4. Material 

O aluno deve ser portador de: 

• caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta;  

• lápis, borracha, régua graduada e máquina de calcular.  

 

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

 

5. Duração  

A Prova Escrita tem a duração de 90 minutos. 
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

História                                                                                      2022 

PROVA 19 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º Ciclo do Ensino Básico 
_________________________________________________________________________________________ 
 
1. Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º ciclo do ensino básico da 

disciplina de História, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Material; 

• Duração. 

 

Importa ainda referir que, nas provas de exame desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

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

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

 

2. Objeto de avaliação 

A Prova de Equivalência à Frequência de História tem por referência os documentos curriculares 

em vigor (Programa e Metas Curriculares de História do 3º ciclo e Aprendizagens Essenciais) e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação, incidindo sobre os conteúdos do 7.º, 8.º e 9.º 

anos.  

 

3. Caracterização da prova 

Os itens estão organizados, tendencialmente, segundo os seguintes domínios: O mundo romano no 

apogeu do império (7º ano); A cultura e o Iluminismo em Portugal face à Europa (8º ano); Da grande 

depressão à Segunda Guerra Mundial e Do segundo após guerra aos desafios do nosso tempo (9º 

ano). 

 

Atendendo à relevância que é atribuída às conexões nas Orientações Curriculares da disciplina e 

nas Metas Curriculares, alguns itens podem envolver mais do que um domínio temático. 

A classificação é expressa numa escala de 0 a 100 pontos e é distribuída pelos domínios temáticos 

do seguinte modo:  
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Domínios 

 
Classificação 

• O Mundo Romano no apogeu do Império 15 pontos 

• A Cultura e o Iluminismo em Portugal face à Europa 25 pontos 
• Da grande depressão à Segunda Guerra Mundial 30 pontos 
• Do segundo após guerra aos desafios do nosso tempo 30 pontos 

 
 

3.1 Tipologia das questões  

As questões serão dos seguintes tipos: 

• Resposta aberta e fechada; 

• Interpretação de imagens e de gráficos; 

• Análise de mapas 
 

4. Critérios de classificação 

A prova avaliará, designadamente as seguintes capacidades/competências 

• conhecimento do vocabulário científico apropriado.  

• interpretação correta dos esquemas, tabelas, figuras ou gráficos utilizados.  

• objetividade e argumentação coerente nas respostas.  

• utilização de saberes adquiridos. 

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

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

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

pontos. 
 

4.1 Critérios de correção 

Serão desvalorizadas as respostas: 

• que não correspondam ao contexto da pergunta.  

• em que as ideias não estejam expostas com clareza e numa sequência lógica.  

• em que não haja utilização da terminologia adequada. 

 
5. Material 

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

 indelével, azul ou preta. 

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

 Não é permitido o uso de corretor. 
 

6. Duração 

 A prova tem a duração de 90 minutos. 
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

INGLÊS                                                                                        2022 

PROVA 21 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º Ciclo do Ensino Básico 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

1. Introdução 

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

do ensino básico da disciplina de Inglês a realizar em 2022, nomeadamente: 

  

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

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

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

 

2. Objeto de avaliação 

A prova de exame tem por referência o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais e o Programa de inglês em vigor. 

A prova desta disciplina permite avaliar competências passíveis de avaliação em prova escrita e 

em prova oral de duração limitada, enquadradas em domínios, e os conteúdos a elas associados, 

no âmbito do Programa da disciplina para o 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

 

3. Caracterização da prova 

A prova constará de três grupos que incidirão sobre questões no domínio da interpretação, 

expressão escrita e aplicação de conteúdos gramaticais relativos ao programa de Inglês do 3º 

ciclo do Ensino Básico. 

Grupo I: Compreensão escrita. 

Grupo II: Funcionamento da língua. 

Grupo III: Expressão escrita. 
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A classificação é expressa numa escala de 0 a 100 pontos e é distribuída pelos domínios 

temáticos do seguinte modo: 

Conteúdos Classificação 

·   Compreensão escrita 

  

 Different habits and cultures; 
 Jobs; Work; Voluntary Work; 
 Exchange Programmes. 

    40 pontos 

·   Funcionamento da 

língua 

  

  

 

 Reported speech; 
 Relative pronouns/clauses; 
 If clauses; 
 Connectors; 
 Verb tenses/ Modal Verbs; 
 Word formation (nouns). 
  
     35 pontos 

·   Expressão escrita 

 Different habits and cultures; 
 Jobs; Work; Voluntary Work; 
 Exchange Programmes. 

     25  pontos 

 
3.1 Tipologia das questões 
As questões serão dos seguintes tipos: 

·        Interpretação de texto; 
·        Sinónimos/antónimos; 
·        Escolha múltipla; 
·        Questões do tipo verdadeiro ou falso. Correção das falsas; 
·        Questões de resposta aberta; 
·        Frases para completar e/ou transformar; 
·        Produção de texto (composição). 

 

4. Critérios de classificação 

Grupo I: 

Procurar palavras no texto: correto/incorreto; 
Decidir sobre a veracidade das afirmações e posterior correção das falsas; 
Escolha múltipla: correto/incorreto; 
Responder a perguntas sobre o texto: correto/incorreto/parcialmente, correto. 

Grupo II: 
Transformar frases: correto /incorreto/parcialmente, correto; 
Completar espaços: correto/incorreto.  

Grupo III: 
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  Content Communicative 
achievement 

Organisation Language 

17
-
25 

All content is 
relevant to the 
task. 

Target reader is 
fully informed. 

Uses the 
conventions of the 
communicative 
task to hold the 
target reader's 
attention and 
communicative 
straightforward 
ideas. 

Text is generally 
well- organised 
and coherent, 
using a variety of 
linking words, and 
cohesive devices. 

Uses a range of 
everyday vocabulary 
appropriately with 
occasional 
inappropriate use of 
less common lexis. 

Uses a range of simple 
and some complex 
grammatical forms 
with a good degree of 
control. 

Errors do not impede 
communication. 

11 
- 
16 

Minor 
irrelevances 
and/or omissions 
may be 
presented. 

Uses the 
conventions of the 
communicative 
task in generally 
appropriate ways 
to communicate 
straightforward 
ideas. 

Text is connected 
and coherent, 
using basic linking 
words and a 
limited number of 
cohesive devices. 

Uses a range of 
everyday vocabulary 
appropriately with 
occasional overusing 
certain lexis. 

Uses simple 
grammatical forms 
with a good degree of 
control. 

While errors are 
noticeable, meaning 
can still be 
determined. 

5 
- 
10 

Irrelevances and 
misinterpretation 
of task may be 
present. 

Target reader is 
minimally 
informed. 

Produces text that 
communicates 
simple ideas in 
simple ways. 

Text is connected 
using basic, high -
frequency linking 
words. 

Uses basic vocabulary 
reasonably 
appropriately. 

Uses simple 
grammatical forms 
with some degree of 
control. 

Errors may impede 
meaning at times. 

0 Content totally 
irrelevant. 
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5. Material 
 O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou 
preta. 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pela escola. 
  
É autorizado o uso de dicionários monolingues e bilingues. 
Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem de corretor. 
Não são permitidas trocas de dicionários durante a realização da prova escrita. 
 
6. Perfil da Prova oral: 
6.1. Objetivos: 

Avaliar as competências de compreensão e produção oral e língua inglesa.  
6.2. Área de conteúdo temático: 

Os mesmos tópicos definidos para a prova escrita.  
6.3. Estrutura da prova: 
6.3.1. A prova será efetuada por um par de alunos, e no caso de não ser possível, três; 
6.3.2. Conversa informal – sobre o aluno e/ou situação corrente do dia/época (aproximadamente 
2/3 minutos); 
6.3.3. Conversa sobre: (aproximadamente 12/15 minutos) 
                               - uma gravura; 
                               - um artigo/notícia de revista ou jornal; 
                               - um tema escolhido pelo aluno ou pelo professor; 
                               - um livro/filme/tema musical; 
                               - um pequeno texto. 
6.4. Critérios de correção: 

Critérios Aplicação Peso 

Fluência Coerência no discurso 
Adequação sociolinguística 

40% 

Correção Amplitude de vocabulário 
Correção gramatical 

20% 

Pronúncia Domínio da fonologia 20% 

Comunicação interativa Estratégias de toma de palavra 
Estratégias de cooperação 
Desenvolvimento temático 

20% 

Total: 100% 

 
 7. Duração 
A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral terá a duração de 15 minutos. 
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                     2022 

PROVA 24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º Ciclo do Ensino Básico 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
1. Introdução 

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

Tecnologias de Informação e Comunicação, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova de exame tem por referência o programa da disciplina (disponível em https://www.dge.mec.pt/ ). Os conteúdos 

em avaliação e a respetiva valorização são apresentados no Quadro 1. 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada, incidindo nos seguintes 

temas: 

• Edição de Imagem 

• Edição de Vídeo e Som 

• Modelação 3D 

• Correio eletrónico 

• Blogues 

• Sítios Web 

• Produtividade Online 

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

• Investigar e pesquisar 

• Comunicar e colaborar 

 

3. Caracterização da prova 

A prova é escrita, sendo constituída por um caderno. 

A prova está organizada por itens e/ou grupos de itens. 

Os itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma das unidades do 

programa. 

https://www.dge.mec.pt/
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A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do programa. 

Os itens são de tipologia diversificada, de acordo com as aprendizagens e competências que se pretende avaliar. 

Tipologia dos itens: 

Itens de seleção:  

Escolha múltipla;  

Associação/correspondência;  

Ordenação.  

Itens de construção:  

Itens de resposta curta (podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a uma frase); Itens de 

resposta restrita (podem envolver a apresentação, por exemplo, de uma explicação, de uma previsão, de uma justificação 

e/ou de uma conclusão).  

A valorização dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos 

Domínios Aprendizagens essenciais Tipologia Cotação 

(pontos) 

Segurança, 

responsabilidade e 

respeito em ambientes 

digitais 

• Práticas seguras de instalação, atualização, 

configuração e utilização de ferramentas digitais; 

 • Comportamentos que visam a proteção da 

privacidade;  

• Utilização de ferramentas digitais de forma segura;  

• Práticas seguras de utilização das ferramentas digitais 

e na navegação na Internet; ler, compreender e 

identificar mensagens manipuladas ou falsas;  

• Riscos do uso inapropriado de imagens, de sons e de 

vídeos;  

• Respeito as normas dos direitos de autor associados à 

utilização da imagem, do som e do vídeo. 

 

 

 

Escrita 

 

 

 

25 

Investigar e pesquisar • Recolha de dados ou informações pertinentes através 

da formulação de questões adequadas;  

• Definição de palavras-chave para localizar informação, 

utilizando mecanismos e funções de pesquisa;  

• Utilização do computador e outros dispositivos 

digitais como ferramentas de apoio ao processo de 

investigação e de pesquisa;  

• Funcionalidades de ferramentas que facilitam o 

processo de investigação e pesquisa online;  

 

 

 

Escrita 

 

 

 

25 
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• Pesquisas, utilizando os termos selecionados e 

relevantes de acordo com o tema a desenvolver;  

•Análise crítica da qualidade da informação;  

• Organização e gestão da informação em dispositivos 

digitais. 

 

 

 

 

Colaborar e comunicar • Meios e aplicações que permitam a comunicação e a 

colaboração;  

• Soluções tecnológicas mais adequadas para a 

realização de trabalho colaborativo e comunicação 

síncrona e assíncrona;  

• Meios digitais de comunicação e colaboração. 

 

 

 

 

Escrita 

 

 

 

25 

Criar e inovar • Aplicações digitais de representação de dados e 

estatística;  

• Conceitos de “Internet das coisas” e outras 

tecnologias emergentes (por exemplo: realidade virtual, 

realidade aumentada e inteligência artificial);  

• Formas de interação com os dispositivos digitais;  

• conceitos de programação para dispositivos móveis;  

• Produção, teste e validação de aplicações para 

dispositivos móveis. 

 

 

 

 

 

Escrita 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

4. Critérios gerais de classificação  

A cotação da prova corresponde ao valor máximo de 100 pontos. A classificação a atribuir a cada resposta resulta da 

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

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

No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível 

identificar inequivocamente o item a que diz respeito. Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma 

vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada 

apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. A cotação da prova corresponde ao valor máximo de 100 pontos. A 

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

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. As respostas ilegíveis ou que não possam ser 

claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na 

identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz 

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

lugar. 

 

5. Material  

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

é permitido o uso de corretor.  

 

6. Duração  

Componente escrita – 90 minutos 


