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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

INGLÊS                                                                                                                                                        2022 

PROVA 358 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.º Ano de Escolaridade 
____________________________________________________________________________________________ 

Introdução  

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 
secundário da disciplina de Inglês, a realizar em 2022, nomeadamente: 
  

1. Objeto de avaliação;  
2. Caracterização da prova;  
3. Material;  
4. Duração;  
5. Critérios gerais de classificação.  

 
1. Objeto de avaliação  
Os objetivos e os conteúdos a avaliar pela prova de equivalência à frequência são os que constam no 
documento “Aprendizagens Essenciais” da disciplina de Inglês e tem por referência o Quadro Europeu 
Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001).  
 
Os domínios de referência são: 
Tema 1: Um Mundo de Muitas Culturas  
• Viver num país de expressão Inglesa  
• Diversidade cultural  
• Xenofobia / racismo  
Tema 2: O Mundo do Trabalho  
• A escolha de uma profissão 
• As mudanças no mundo do trabalho  
• Concorrer a um emprego  
Tema 3: Os Jovens e o Consumismo 
• A sociedade de consumo  
• A Publicidade  
• Consumismo e ética.  
Tema 4: O Mundo à Nossa Volta  
• Meio ambiente  
• Desenvolvimento sustentável e explosão demográfica 
 
Conteúdos gramaticais  
• Tempos verbais  
• Conjunções  
• Discurso indireto 
• Orações condicionais – (if-clauses) 
• Orações relativas 
• Voz passiva/ Impersonal passive  
• Verbos modais 
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• Inversão do sujeito 
• Proportional comparative  
• Double comparative 
 
2. Caracterização da prova 
As provas são realizadas em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados: a 
compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a interação e produção escritas (componente 
escrita da prova); no outro, avalia-se a interação e produção orais (componente oral da prova). Os 
itens têm como suporte estímulos orais, escritos e/ou visuais. 

A prova é cotada para 200 pontos. A cotação distribui-se pelas competências a avaliar numa 
ponderação de 80% (componente escrita) e 20% (componente oral). 

2.1. Fase da audição (Grupo I) 
Avalia-se o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como suporte um ou mais 
textos áudio. 
 
Exemplos de atividades: 

• associação  
• completamento 
• escolha múltipla 
• ordenação  
• resposta curta  
• transformação de frases 
• escolha entre verdadeiro ou falso 

2.2. Fase de Interpretação e Desenvolvimento (Grupo II) 
Permite avaliar o desempenho do examinando em atividades que implicam a interpretação e a 
produção de textos escritos em inglês. 
Interpretação de texto - visa a recolha e o tratamento de informação que serve de base para a 
realização da atividade final. 
Exemplos de atividades: 

• Exercícios de Verdadeiro e Falso  
• Encontrar evidência no texto 
• Responder a perguntas sobre o texto 
• Completar frases 
• Encontrar antónimos e/ou sinónimos 
• Referentes 

 
2.3. Fase da aplicação de conhecimentos gramaticais (Grupo III) 
Permite avaliar o desempenho do examinando numa atividade que implica a reescrita de frases, ou a 
produção de frases, aplicando as regras/estruturas gramaticais adequadas e demonstrando o domínio 
de diversas estruturas do sistema da língua. 
 
2.4. Fase da produção de texto (Grupo IV) 
Visa a redação de um texto – composição extensa (180-250 palavras). 
Exemplos de atividades: 

• Dar opinião fundamentada sobre factos ou temas; 
• Descrever situações, imagens, sensações; 
• Narrar factos, acontecimentos, experiências, com/sem guião, eventualmente com o apoio de 

um estímulo (visual/textual); 
• Redigir um texto argumentativo/persuasivo. 
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2.5. Interação e produção orais 
       Objeto de avaliação  

• Compreensão de uma mensagem oral. 
• Capacidade de comunicar numa situação presencial, como emissor e recetor.  
• Utilização de estratégias de compensação e facilitação para superar problemas de 

expressão oral. 
• Verbalização perceções e experiências, sentimentos e convicções e reagir às de  
• outro(s).  

 
3.   Material 

Componente escrita 
Na avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas: 

• 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/ou bilingues, sem restrições nem 

especificações; 
• não é permitido o uso de corretor. 

 
4. Duração 
Componente escrita 
A avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas tem a duração de 90 
minutos, sendo a compreensão do oral (receção da mensagem) avaliada nos primeiros 10 minutos. 
 
Componente oral 
A avaliação da interação e da produção oral tem uma duração máxima de 15 minutos. 
 
Fase da realização da prova oral: 
Intervenientes na realização da componente oral 
Na realização da parte da prova, intervêm um júri, constituído por três docentes, e um, dois ou três 
alunos. Os intervenientes desempenham os papéis que se seguem: 

• um docente que assiste à prova oral como observador dos trabalhos.  
• dois professores classificadores observam o desempenho do(s) aluno(s) e procedem à 

classificação, respeitando os critérios estabelecidos. 
• os alunos são agrupados, preferencialmente, em pares e realizam a prova em simultâneo. 

Caso o número de alunos seja ímpar, tem de se constituir um trio (exemplo: 15 alunos irão constituir 
6 pares e 1 trio). Na situação excecional de haver apenas um aluno, este realiza a prova sozinho, 
devendo ser utilizado o guião específico para um só aluno. A constituição de pares/trios deve 
obedecer à ordem da pauta de chamada, sendo que os alunos que formam o trio são os últimos a 
serem avaliados. 
 
5.Critérios gerais de classificação 
Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de Referência 
para as línguas relativos às diferentes competências de uso da língua – ler e escrever – e à 
competência sociocultural. 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 
Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 
desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. Para a generalidade dos 
itens, são considerados de um a cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1); para a tarefa final são considerados 
sempre cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1) em cada parâmetro – competência pragmática e 
competência linguística. Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais alto descrito é 
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integrada num dos outros níveis apresentados, de acordo com o desempenho observado. Estão 
previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Nestes casos, sempre que uma resposta 
revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis consecutivos descritos, deve 
ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificada com 
zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 
Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais 
elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos. No caso dos itens constituídos por 
várias alíneas, a classificação é feita de acordo com o nível de desempenho observado na sua 
totalidade. 
Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam 
ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente na tarefa final, 
onde a competência linguística só é avaliada se o examinando tiver tratado o tema proposto e se 
tiver obtido, pelo menos, a classificação mínima na competência pragmática. 
A classificação final do exame corresponde à média da prova escrita (80%) e da Prova Oral (20%).
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

PSICOLOGIA B                                                                            2022 

PROVA 340 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ensino Secundário 
__________________________________________________________________________________________ 
 

  

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. 

 

2. Objeto de avaliação 

Os objetivos e os conteúdos a avaliar pela prova de equivalência à frequência são os que constam 

no documento “Aprendizagens Essenciais” da disciplina de Psicologia B, tendo em consideração as 

limitações decorrentes da realização de uma prova escrita de duração limitada. Exclui-se, para 

efeito de avaliação, o TEMA 1: Processos biológicos. Conceitos estruturantes: filogénese e 

ontogénese, epigénese e neotenia.  

 

3. Caracterização da prova 

A prova é constituída por três grupos de itens. O Grupo I é constituído por 20 itens. O Grupo II é 

constituído por 4 itens. O Grupo III é constituído por um único item.  

 

A prova contém os seguintes tipos de itens: 

 

O Grupo I é constituído por dez itens de escolha múltipla e avalia objetivos de conhecimento, de 

compreensão e de análise. Cada item apresenta quatro alternativas, identificadas com as letras A, 

B, C, D. O examinando deverá selecionar a resposta correta e escrever na sua folha de respostas, 

de forma inequívoca, a letra correspondente. 

O Grupo II é constituído por quatro itens de resposta curta, objetiva, restrita ou direta e testa 

objetivos de conhecimento e de compreensão. Cada item compreende uma instrução específica 

introduzida por uma ideia que enquadra a temática em causa. 
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O Grupo III é constituído por um item de resposta extensa e orientada e avalia objetivos de análise 

e de síntese. Este item compreende o desenvolvimento de um tema. 

 

A cotação total da prova é de 200 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

- O Grupo I tem o valor total de 50 pontos. A cada item corretamente respondido será 

atribuída uma cotação de 5 pontos. 

- O Grupo II tem o valor total de 80 pontos. A resposta a cada item tem o valor de 20 pontos, 

sendo que 15 pontos serão atribuídos aos conteúdos programáticos expressos e 5 pontos 

serão atribuídos à forma como a resposta estiver estruturada: clareza e sequência lógica de 

ideias.  

- O Grupo III tem o valor total de 70 pontos, sendo que 50 pontos serão atribuídos aos 

conteúdos programáticos expressos, 10 pontos à referência e análise dos documentos de 

apoio, por exemplo, imagens, textos, etc., e, por fim, 10 pontos à utilização de terminologia 

científica da disciplina e à forma como a resposta se encontra estruturada: clareza e 

sequência lógica de ideias.  

 

4. Material 

Esferográfica azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. 

 

5. Duração 

A duração da prova será de noventa minutos. 
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

BIOLOGIA                                                                                    2022 

PROVA 302 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ensino Secundário 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

1. Introdução 

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

secundário da disciplina de Biologia, 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 (Aprendizagens Essenciais de Biologia) e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação, incidindo sobre os conteúdos do 12.o ano: 

 

Unidade Temática Conteúdos Cotação 

I- A reprodução humana e manipulação 

da fertilidade 

-Reprodução humana - Manipulação da fertilidade 60 

II- Património genético -Transmissão das características hereditárias  

-Organização e regulação do material genético  

-Alterações do material genético 

60 

III- Imunidade e controlo de doenças - Sistema imunitário  

-Biotecnologia no diagnóstico e terapêutica de 

doenças 

60 

IV- Produção de alimentos e 

sustentabilidade 

- Microrganismos e indústria alimentar  

-Exploração das potencialidades da biosfera 

20 

 200 
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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 200 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). 

Esta prova vai incidir na unidade Imunidade e controlo de doenças.  

 

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 60 minutos + 30 minutos de tolerância. 

A Prova Prática (P) tem a duração de 60 minutos. 
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

ECONOMIA C 2022 

PROVA 312 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.º Ano de Escolaridade 
__________________________________________________________________________________________ 

1. Introdução 

As informações sobre a prova apresentadas neste documento não dispensam a consulta das 

Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

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

• 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. 

2. Objeto de avaliação 

Os objetivos/conteúdos que vão ser avaliados têm por referência os documentos curriculares em 

vigor (Programa de Economia C do 12.º ano e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. Através da prova serão 

considerados, nomeadamente, os seguintes aspetos: 

• conhecimento e utilização adequada de terminologia económica; 

• interpretação dos documentos apresentados nos enunciados; 

• aplicação de conhecimentos à análise e resolução de problemas; 

• clareza da linguagem utilizada na resposta e articulação de ideias. 

A prova incide sobre todos os temas incluídos no programa de Economia C do 12.º ano de 

escolaridade. 
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3. Caracterização da prova 

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

estatísticos, gráficos, mapas, esquemas e figuras. 

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

mais do que um tema. 

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

exemplo, resposta restrita). 

Dado incluir itens seleção, a prova poderá apresentar duas versões (Versão 1 e Versão 2). 

Os itens de seleção integram escolha múltipla, não se excluindo a possibilidade de utilizar 

também outros tipos. 

Os itens de construção podem exigir composição curta ou composição extensa, quer livre quer 

orientada. 

A prova é cotada para 200 pontos. 

4. Material 

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

indelével, azul ou preta. 

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

oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

5. Duração 

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

EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                      2022 

PROVA 311 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

12.º Ano de Escolaridade 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1. Introdução 

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

secundário 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 Secundário, 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 Ensino Secundário. 

 

3. Caracterização da prova 

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

disciplina. 

A prova é constituída por uma parte prática, de cariz performativo, e outra escrita.  

A parte prática 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). 

A parte escrita incidirá nos seguintes domínios: desporto e saúde, capacidades motoras gerais, 

regras e ações técnico-táticas dos desportos coletivos (andebol, basquetebol, futebol e voleibol) e 

ações técnicas dos desportos individuais abordados ao longo do ciclo. 
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A classificação é expressa numa escala de 0 a 200 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 da Milha). 30 

Ginástica de 

aparelhos 

Realização de saltos, nomeadamente: eixo no plinto longitudinal; 

pirueta e ¾ salto mortal no minitrampolim. 
30 

Atletismo 
Ação técnica de atletismo: corrida de barreiras e velocidade com 

partida de blocos; lançamento do peso e disco. 
60 

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). 

80 

 

 

Conteúdos da componente escrita 

 

Classificação 

Educação Física; 

Aptidão Física; 

Desporto e Saúde 

Conhecer os métodos e meios de treino mais adequados ao 

desenvolvimento e manutenção das diversas capacidades 

motoras, tendo em conta a intensidade e duração do esforço. 

Analisar criticamente aspetos gerais da ética desportiva, 

explorando áreas como a especialização precoce, violência e 

corrupção 

60 

Atividades Físicas -  

Desportos Coletivos 

Conhecer o objetivo dos jogos e as suas principais regras; 

Conhecer os fundamentos técnicos das modalidades abordadas 

ao longo do ciclo (triénio 2019/2022); 

Conhecer os fundamentos táticos das modalidades abordadas 

ao longo do ciclo (triénio 2019/2022). 

70 

Atividades Físicas -  

Desportos 

Individuais 

Conhecer as regras de segurança, transporte e manuseamento 

dos materiais; 

Identificar o material específico de cada uma das modalidades 

abordadas ao longo do ciclo (triénio 2019/2022); 

Conhecer os fundamentos técnicos das modalidades abordadas 

ao longo do ciclo (triénio 2019/2022). 

70 

 

 

 

As provas decorrem nos respetivos locais destinados a cada modalidade.  
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A parte escrita será realizada numa sala a designar e as respostas serão registadas no enunciado 

da prova, nos espaços próprios para o efeito, ou em folha própria fornecida pelo estabelecimento 

de ensino. 

 

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. 

Na componente escrita da Prova de Equivalência à Frequência de Educação Física, constarão 

questões com a seguinte tipologia: 

 

Itens de seleção 

• escolha múltipla 

• verdadeiro ou falso 

 

Itens de construção 

• resposta extensa 

• resposta curta  

 

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. 

A classificação final da prova de equivalência à frequência corresponde à média ponderada, 

arredondada às unidades, das classificações das duas componentes (escrita e prática), expressas 

na escala de 0 a 200, tendo a componente prática uma ponderação de 70% e a componente 

teórica de 30%. 

 

4.1 Parte Prática 

A prova prática avaliará, designadamente as seguintes capacidades / competências: 

• Aptidão física global. 

• Ações técnicas dos desportos coletivos. 

• Ações técnicas dos desportos individuais. 
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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; 

 

4.2 Parte escrita 

A prova escrita avaliará, designadamente os seguintes conhecimentos: 

• Capacidades motoras, aptidão física, desporto e saúde; 

• Regras e ações técnico-táticas dos desportos coletivos (andebol, basquetebol, futebol e 

voleibol); 

• Ações técnicas dos desportos individuais abordados ao longo do ciclo (triénio 2019/2022). 

A prova escrita avalia a capacidade do examinando apresentar soluções visando a resposta a 

questões concretas. Nesse sentido serão avaliados os seguintes parâmetros: 

• Objetividade e argumentação coerente nas respostas. 

• Uso de terminologia específica e correta; 

• Relacionamento de conceitos; 

• Fundamentação do discurso; 

• Organização clara e lógica do discurso. 

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. 

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. 

 

4.3 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.  
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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 

 

Os critérios de classificação para a prova escrita são: 

Itens de construção 

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

solicitados e apresentados. 

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. 

Itens de seleção 

• Escolha múltipla e verdadeiro / falso 

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

opção correta. 

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

• uma opção incorreta; 

• mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

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. 

Na parte escrita, 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 de exame tem a duração de 90 minutos destinados à vertente teórica + 90 minutos 

destinados à vertente prática. 
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

FÍSICA                                                                                          2022 

PROVA 315 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

12.º Ano de Escolaridade 
__________________________________________________________________________________________ 

 

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; 

• 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. 

  

Tipo de prova 

A prova é constituída por duas componentes: 

• Componente Escrita (CE) 

• Componente Prática (CP) 

 

Componente Escrita (CE) 

 

Objeto de avaliação 

As competências a avaliar decorrem das Aprendizagens Essenciais desta disciplina, base da 

planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem, que contribuem para o 

desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, sendo fundamentadas pelos documentos curriculares em vigor, nomeadamente o 

Programa da disciplina, e as Metas Curriculares (MC) de Física – 12.º Ano.  

Os domínios organizadores das AE são:  
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• Domínio 1 – Mecânica 

• Domínio 2 – Campos de forças 

 

Conteúdos Cotação (em pontos) 

Domínio 1 – Mecânica 120 

Domínio 2 – Campos de forças 80 

TOTAL 200 

 

Caracterização/Estrutura da prova 

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

resposta curta e resposta restrita). 

Os itens da prova podem ter como suporte pequenos textos, tabelas de dados, gráficos, esquemas 

e fotografias. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios organizadores da AE ou à 

sequência dos seus conteúdos. 

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

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

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

apresentação de uma explicação, de uma previsão, de uma justificação ou de uma conclusão; ou 

podem envolver a realização de cálculos e a apresentação de justificações ou de conclusões. 

A prova é cotada para 200 pontos. As cotações parcelares serão apresentadas nos critérios 

específicos. 

A prova inclui uma tabela de constantes e um formulário. 

 

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). 

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

esquadro e transferidor). 

O examinando deve ainda ser portador de calculadora gráfica com a funcionalidade modo de exame.  

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

Não é permitido o uso de corretor. 
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Duração 

A componente escrita da prova (CE) tem a duração de 90 minutos. 

 

Componente Prática (CP) 

 

Objeto de avaliação 

Na formulação das AE, os conhecimentos, as capacidades e as atitudes são desenvolvidos através 

de metodologias de trabalho prático, destacando-se as atividades laboratoriais. As competências a 

avaliar nesta prova incluem uma Atividade Laboratorial (AL) referida no Programa e nas Metas 

Curriculares de Física 12.º ano.  

 

Tópicos Cotação (em pontos) 

Execução laboratorial, reflexão sobre o procedimento e 

recolha de dados 
100 

Tratamento de resultados, conclusões e reflexões sobre 

os resultados 
100 

TOTAL 200 

Caracterização/Estrutura da prova 

A prova consta de um protocolo relativo a uma das atividades laboratoriais referidas, que o aluno 

seguirá, executando as tarefas que lhe são pedidas. 

Execução laboratorial, reflexão sobre o procedimento e recolha de dados: 

• Manipula com correção e respeito por normas de segurança, materiais e equipamentos. 

• Executa técnicas laboratoriais, de acordo com o protocolo experimental. 

• Recolhe, regista e organiza dados de observações de fontes diversas. 

Tratamento de resultados, conclusões e reflexões sobre os resultados: 

• Interpreta os resultados obtidos e confronta-os com as hipóteses de partida e/ou resultados 

de referência. 

• Efetua os cálculos necessários que lhe permitem tirar conclusões. 

• Identifica parâmetros que poderão afetar os resultados obtidos e/ou planifica formas de os 

controlar. 

A prova é cotada para 200 pontos. As cotações parcelares serão apresentadas nos critérios 

específicos. 
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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).  

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

esquadro e transferidor).  

O examinando deve ainda ser portador de calculadora gráfica com a funcionalidade modo de exame.  

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

Não é permitido o uso de corretor. 

A componente prática da prova (CP) tem a duração de 90 minutos, com uma tolerância de 30 

minutos. 

 

Classificação final da prova (CF) 

Cada uma das componentes (CE e CP) é cotada para 200 pontos. A classificação final da Prova de 

Equivalência à Frequência (CF) será a média ponderada das duas provas, calculada por: 

CF = 0,7 × CE + 0,3 × CP 
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Anexo 1 

Formulário 

• Segunda Lei de Newton ............................................................................................................................ �⃗� = 𝑚�⃗�  

�⃗�– resultante das forças que atuam num corpo de massa m 

�⃗�– aceleração do centro de massa do corpo 

• Equações do movimento com aceleração constante …………………………………… 𝑟 = 𝑟0 + �⃗�0 𝑡 +
1

2
�⃗� 𝑡2 

𝑟 – posição   t – tempo             v⃗⃗ = v⃗⃗0 + �⃗�𝑡 
v⃗⃗ – velocidade  �⃗�– aceleração do centro de massa do corpo 

• Velocidade do centro de massa de um sistema de n partículas ……………. v⃗⃗CM =
𝑚1v⃗⃗1+𝑚2v⃗⃗2+⋯+𝑚𝑛v⃗⃗𝑛

𝑚1+𝑚2+⋯+𝑚𝑛
 

𝑚𝑖 – massa da partícula i 
v⃗⃗i – velocidade da partícula i 

• Momento linear total de um sistema de partículas ...................................................................... 𝑝 = 𝑀v⃗⃗CM 

M – massa total do sistema 

v⃗⃗CM – velocidade do centro de massa 

• Lei fundamental da dinâmica para um sistema de partículas ………………………………………..  �⃗�ext =
𝑑𝑝

𝑑𝑡
 

�⃗�ext – resultante das forças exteriores que atuam no sistema 

�⃗� – momento linear total 

• 3.ª Lei de Kepler ……………………………………………………………………………………………….. 
𝑅3

𝑇2
= constante 

R – raio da órbita circular de um planeta 

T  – período do movimento orbital desse planeta 

• Lei de Newton da Gravitação Universal ………………………………………………….……………… �⃗�𝑔 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
𝑒𝑟 

�⃗�𝑔 – força exercida na massa pontual m2 pela massa pontual m1 
r – distância entre as duas massas 
𝑒𝑟 – vetor unitário que aponta da massa m2 para a massa m1 

G – constante de gravitação universal 

• Lei de Coulomb ……………………………………………………………………………………………………. �⃗�𝑒 =
1

4𝜋𝜀0

𝑞𝑞′

𝑟2
𝑒𝑟 

�⃗�𝑒 – força exercida na carga elétrica pontual q' pela carga elétrica pontual  

r – distância entre as duas cargas colocadas no vazio 

𝑒𝑟 – vetor unitário que aponta da carga q para a carga q' 

0  – permitividade elétrica do vácuo 

• Ação simultânea de campos elétricos e magnéticos sobre cargas em movimento… �⃗�em = 𝑞�⃗⃗� + 𝑞�⃗� × �⃗⃗� 

�⃗�em – força eletromagnética que atua numa carga elétrica q que se desloca com velocidade v⃗⃗  

num ponto onde existe um campo elétrico �⃗⃗� e um campo magnético �⃗⃗� 



 

 

Maio de 2022 

Prova 315                                                                                                                               Página 6 de 6 

Anexo 2 

Tabela de constantes 

 

Velocidade de propagação da luz no vácuo 𝑐 = 3,00 × 108𝑚𝑠– 1
  

Módulo da aceleração gravítica de um corpo junto à superfície da 
Terra 

𝑔 = 10𝑚𝑠– 2
  

Massa da Terra 𝑀𝑇 = 5,98 × 1024kg  

Constante de Gravitação Universal 𝐺 = 6,67 ×

10– 11 𝑁 𝑚2 kg– 2   
Constante de Planck ℎ = 6,63 × 10– 34𝐽𝑠  

Carga elementar 𝑒 = 1,60 × 10−19𝐶   

Massa do eletrão – 31

e   9,11 10 kgm =    

Massa do protão 𝑚𝑝 = 1,67 × 10− 27kg  

𝑘0 =
1

4𝜋𝜀0
  𝑘0 = 9,00 × 109𝑁𝑚2𝐶2   
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

Geografia C                                                                                                                                  2022 

PROVA 319 

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

Ensino Secundário 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. Introdução 

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

Secundário da disciplina de Geografia C, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Geografia C, nomeadamente, os seus objetivos gerais e 

específicos, cuja consecução é passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

A prova permite avaliar o desempenho do examinando no que respeita às competências que 

decorrem daqueles objetivos, bem como, no que respeita ao domínio dos conteúdos a eles 

associados, e que igualmente constam do Programa da disciplina de Geografia C do Ensino 

Secundário. 

 

3. Caracterização da prova 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta, restrita e 

extensa). Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas de dados, 

gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite. 

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

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

programa. 
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Estrutura / Tipologia da Prova 

TEMAS 

Unidades Programáticas 
Grupos Estrutura 

Cotações 

TOTAL  

200 Pontos 

Tema 1 –  

O sistema mundial 

contemporâneo. 

Grupo 

I 

1 questão de resposta curta ou restrita 

1 questão de resposta extensa. 

5 questões de escolha múltipla 

50 pontos 

10+20 pontos 

5x4 pontos 

Tema 2 –  

Um mundo policêntrico. 

Grupo 

II 

1 questão de resposta curta ou restrita 

1 questão de resposta extensa. 

1 questão de resposta curta ou restrita 

5 questões de escolha múltipla 

65 pontos 

10+20+15 pontos 

5x4 pontos 

Tema 3 –  

Um mundo fragmentado. 

Grupo 

III 

3 questões de resposta curta ou restrita 

1 questão de resposta extensa. 

50 pontos 

10+10+10+20 

pontos 

Tema 4 –  

Um mundo de contrastes 

Grupo 

IV 

 

7 questões de escolha múltipla 

35 pontos 

5x7 pontos 

 

 

4. Critérios gerais de classificação 

Nos itens de resposta fechada de escolha múltipla, é atribuída cotação total a cada resposta correta. 

As respostas incorretas serão cotadas com zero pontos. 

É atribuída classificação de zero pontos aos itens em que o examinando apresente: 

- mais do que uma opção (ainda que esteja incluída a opção correta) 

- o número e/ou letra ilegível. 

Nos itens de resposta fechada curta ou restrita, assim como, na questão de resposta aberta, caso 

a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só serão considerados para efeito de 

classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são 

apresentados na resposta. Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a 

cotação a atribuir é zero pontos. 

Quando o examinando responder ao mesmo item mais do que uma vez e não eliminar 

inequivocamente a(s) resposta(s) que não devem ser classificada(s), é classificada a resposta que 

surge em primeiro lugar. 

 

 

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 

(modelo oficial). 
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É permitida a utilização de régua. 

Não é permitida a utilização de calculadora nem de corretor. 

 

6. Duração 

A prova de equivalência à frequência da disciplina de Geografia C é uma prova escrita que tem a 

duração de 90 minutos. 


