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                                                       1  

Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo da disciplina 

de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e 

estrutura, critérios gerais de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

 

A prova está realizada de acordo com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.  

É objeto de avaliação as competências de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional tendo em conta:  

- Análise crítica do sentido global de imagens, textos e frases apresentadas;  

- Produção de discursos orais coerentes, com vocabulário apropriado;  

- Mobilização dos diferentes saberes.  

 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

 

A prova oral é feita com a presença de um júri constituído por três elementos.  

A prova é constituída por questões de resposta aberta e fechada tendo como suporte imagens, textos, frases 

apresentadas ou pequenos vídeos.  

A prova incidirá sobre os domínios que se apresentam: 

 

- Direitos Humanos 

- Educação Ambiental 

- Saúde 

 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

A classificação da prova é a resultante do somatório das classificações a atribuir a cada resposta de acordo com 

a cotação para cada domínio/questão. 

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

pontos.  

A classificação final é expressa na escala percentual de 0 a 100.  

 

 

4. Material 

 

O material a utilizar será disponibilizado pelo estabelecimento de ensino.  

Não é permitida a consulta de dicionário. 

  



Página 2 de 2 

 

 

 

5. Duração 

 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.  
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo da disciplina 

de Complemento à Educação Artística (Ed. Tec.), a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, 

características e estrutura, critérios gerais de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais e o perfil do aluno definidos para o conjunto do 3.º ciclo 

do Ensino Básico. 

Pretende avaliar a aquisição das aprendizagens essenciais constantes dos domínios da “apropriação e reflexão”, 

“interpretação e comunicação” e “experimentação e criação”, definidos para a disciplina e passíveis de avaliação 

numa prova prática de duração limitada. 

 A prova procura testar o grau de desenvolvimento da capacidade da expressão e comunicação do aluno, 

através da execução de tarefas que implicam o conhecimento e a aplicação de linguagens e códigos de 

comunicação próprios das artes, de técnicas de expressão e representação artísticas e níveis de criatividade e 

criação espontânea, procurando soluções originais e diversificadas para os problemas colocados.   

 

 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

 

A prova é constituída por uma componente prática composta por itens de construção, cotada num total de cem 

pontos percentuais. 

A prova integra duas tarefas que seguem um conjunto de orientações para a concretização do trabalho/projeto, 

nos seguintes parâmetros:  

1ª tarefa- Esboços e Estudos; Elementos estruturais; Montagem/União: 

2ª tarefa -Criação - Dramatização 

 As duas tarefas terão igual pontuação, ou seja, 50 pontos cada. 

 O primeiro grupo incide sobre assuntos relativos à comunicação visual, forma/função.  

 O segundo grupo tem por base a interpretação e a comunicação oral.  

Atendendo à especificidade do programa da disciplina, que assume uma abrangência transversal a outras áreas 

do saber e uma grande inter-relação dos assuntos tratados, os itens em avaliação envolvem, naturalmente, mais 

do que um conjunto de conteúdos (por exemplo: comunicação/estrutura/cor ou forma/espaço/cor, etc.). 

 

Trabalho/Projeto 

Tarefa 1: Construção/modelação 

Tarefa 2. Construção/caracterização através de processos espontâneos e/ou preparados; 
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3. Critérios gerais de classificação 

 

Esta prova, sendo prática, implica a prestação das tarefas perante a presença de um júri  que, em tempo real, 

observa e regista o desempenho do aluno, segundo os critérios estabelecidos. 

A classificação a atribuir a cada parâmetro resulta da aplicação dos seguintes critérios: 

 

a) domínio das técnicas; 

b) manuseamento de instrumentos, ferramentas e materiais; 

c) rigor na execução e representação gráfica (esboços, projetos, medições, traçados, etc.); 

d) aplicação dos conceitos apreendidos com rigor técnico e científico; 

e) organização do plano e do espaço de trabalho; 

f)  clareza e definição na interpretação dos enunciados (do que é pedido); 

g) relevância e quantidade/qualidade de estudos concretizados; 

h) criatividade e eficácia na resposta ao enunciado (realização); 

i)  superação de dificuldades na realização do projeto; 

j)  cuidado (regras de segurança) e higiene na execução do trabalho. 

 

A classificação final da prova é expressa na escala percentual de 0 a 100, sendo a classificação final da 

disciplina convertida de acordo com as disposições regulamentares aplicáveis à oferta educativa e formativa. 

 

 

4. Material 

 

-Compasso;  

-Transferidor;  

-Canetas de feltro;  

-Lápis de cor. 

-Computador 

- Esferográfica azul ou preta;  

- Tesoura;  

- Cola de secagem rápida;   

- Régua de 50 cm (mínimo 40 cm);  

- Esquadros (45º e 60º);  

- Lápis de grafite n.º 2;  

- Afia;  

- Borracha macia; 

- Tecidos variados; 

- Cartolinas; 

- 1 Colher de pau; 

- Pincéis; 

- Tinta variada; 

- Lã 

 

Outro material ou utensílio de trabalho não descrito (ex. folhas de rascunho), e que venha a ser necessário,  será 

fornecido pela escola.  

 

 

5. Duração 

 

45 minutos 
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo da disciplina de 
Ciências Naturais, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios 
gerais de classificação, material e duração. 
 
 
 
1. Objeto de avaliação 
 
 
A prova tem por referência as Metas Curriculares de Ciências Naturais do 3.º Ciclo do Ensino Básico e permite 
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente: 
- conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 
- análise e discussão de evidências e situações problemáticas; 
- interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 
- elaboração e interpretação de representações gráficas; 
- interpretação de dados; 
- formulação de problemas e/ou hipóteses; 
- previsão e avaliação de resultados de investigações; 
- interpretação de fontes de informação diversas; 
- exposição de ideias, defesa e argumentação; 
- estruturação lógica de textos. 
 
 
2. Caraterísticas e estrutura 
 
Componente escrita: 
 
A prova é cotada para 100 pontos. 
A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos abordados na disciplina e está organizada por 
grupos de itens.  
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo: textos, tabelas, gráficos, mapas, 
fotografias, esquemas, entre outros. 
Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um dos 
domínios dos conteúdos abordados na disciplina de Ciências Naturais no 3.º CEB.  
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos domínios nas Metas Curriculares 
da disciplina. 
 
Os domínios que constituem objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 1. 
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A prova inclui itens de seleção (predominantemente, de escolha múltipla) e itens de construção, de acordo com o 
quadro 2.  
 

 
 
Componente prática: 
 
A prova prática, envolve a realização de um trabalho prático e/ou experimental bem como a interpretação e análise 
dos resultados obtidos através da elaboração de um relatório no qual constem os itens indicados no enunciado ou 
de um questionário. O júri irá fazer uso de um registo estruturado da avaliação do desempenho do aluno durante 
a execução do trabalho prático.  
 
 
 
3. Critérios gerais de classificação 
 
Componente Escrita: 
 
As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos critérios 
gerais e específicos de classificação. 
As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com zero pontos. 
Se a prova apresentar versões, a ausência de indicação inequívoca da versão (versão 1 ou versão 2) implica a 
classificação com zero pontos das respostas aos itens de seleção. 
 
ITENS DE SELEÇÃO 
 
Escolha Múltipla 
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única alternativa correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 
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– uma alternativa incorreta; 
– mais do que uma alternativa. 
Não há lugar a classificações intermédias. 
 
Ordenação 
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência está integralmente correta e completa. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que: 
– é apresentada uma sequência incorreta; 
– é omitido pelo menos um dos elementos da sequência solicitada. 
Não há lugar a classificações intermédias. 
 
Associação ou correspondência 
Considera-se incorreta qualquer associação ou correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto 
com mais do que um elemento do outro conjunto. 
 
COMPLETAMENTO 
 
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única alternativa que 
completa corretamente o espaço das afirmações. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 
– uma alternativa incorreta; 
– as duas alternativas. 
Não há lugar a classificações intermédias. 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 
Resposta curta 
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 
 
Resposta restrita 
Os critérios de classificação dos itens de resposta aberta apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 
A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico 
da disciplina. 
A avaliação das respostas aos itens de resposta aberta centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor 
científico dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas no texto elaborado. 
 
 
 
4. Material 
 
Componente escrita: 
 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  
Os alunos respondem no enunciado da prova. Não é permitido o uso de corretor. 
 
Componente prática: 
 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não 
é permitido o uso de corretor nem lápis.  
Todo o material de laboratório, reagentes e material biológico, necessário à realização da atividade prática e/ou 
experimental será fornecido ao aluno pelo júri da prova. 
 
 
 
5. Duração 
 
Componente Escrita: 45 minutos  

Componente Prática: 45 minutos  
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_________________________________________________________________________________ 

1 

Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo da disciplina 

de Educação Visual, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios 

gerais de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

A capacidade em abarcar o triplo nível de alcance da disciplina ao longo do 3º ciclo (Saber ver, saber 

representar, saber criar) e demonstrar ter noções da sua sustentabilidade.      

 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

 

Conceitos/Temáticas de apoio ao desenvolvimento do processo criativo e esquemas de aplicação prática. 

Estrutura da prova:  

1- Execução de figuras geométricas planas e sólidos considerando a nomenclatura e rigor expressivo. 

2- Aplicação gráfica das escalas numéricas (ampliação, real e redução) e aplicação da Regra de 3 Simples. 

3- Interpretação, o mais desenvolvida possível, com recurso à expressão plástica que ao longo do 3º ciclo 

sustentaram a interpretação de autor e o conhecimento de vanguardas artísticas: 

a) Conhecimento de vanguardas do Séc. XX. 

b) Reconhecer a intencionalidade de obras de arte.  

c) Perceber os “jogos de poder” das imagens e da sua capacidade de mistificação ou desmistificação do 

real. 

d)           Manifestar expressividade nos seus trabalhos, selecionando, de forma intencional, conceitos, temáticas, 

materiais, suportes e técnicas. 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

70% para a demonstração da capacidade cognitiva e criatividade 

30% para a apresentação, coerência de raciocínios e esquemas de aplicação prática. 

 

 

4. Material 

 

Esferográficas (3 cores) 

Lápis de grafite mole e lápis de grafite dura (HB e H) 

Borracha e aparador de lápis (“Afia-lápis”) 

Material para colorir (lápis de cor ou lápis de cera) 

Régua e esquadros, de 60º e de 45º 

Compasso      
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5. Duração 

 

90 minutos, acrescidos de 30 minutos de tolerância. 
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1 

Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo da disciplina 

de Físico-Química, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios 

gerais de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova incide sobre as aprendizagens relativas à totalidade dos anos em que a disciplina é lecionada (7.o, 8.o e 

9.o), nomeadamente os domínios de aprendizagem: 

• Espaço 

o Universo e distâncias no Universo  

o Sistema Solar  

o A Terra, a Lua e as forças gravíticas  

• Materiais 

o Constituição do mundo material  

o Substâncias e misturas  

o Transformações físicas e químicas 

o Propriedades físicas e químicas dos materiais  

o Separação das substâncias de uma mistura  

• Energia 

o Fontes de energia e transferências de energia  

• Reações químicas 

o Explicação e representação de reações químicas  

o Tipos de reações químicas 

o Velocidade das reações químicas  

• Som 

o Produção e propagação do som e ondas  

o Atributos do som e sua deteção pelo ser humano e fenómenos acústicos  

• Luz 

o Ondas de luz e sua propagação  

o Fenómenos óticos  

• Movimentos na Terra 

o Movimentos na Terra  

o Forças e movimentos  

o Forças, movimentos e energia  

o Forças e fluidos  

• Eletricidade 

o Corrente elétrica, circuitos elétricos, efeitos da corrente elétrica e energia elétrica  

• Classificação dos materiais 

o Estrutura atómica  

o Propriedades dos materiais e Tabela Periódica (TP)  

o Ligação química  
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2. Caraterísticas e estrutura 

 

A Prova de Equivalência à Frequênciaestá 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. 

A prova não inclui formulário nem tabela periódica. 

Componente escrita: Escala percentual de 0 a 100 

Componente prática: Escala percentual de 0 a 100 

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

expressas na escala de 0 a 100. 

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

 A prova escrita implica a resposta a itens de tipo diversificado, nomeadamente: 

• Verdadeiro/Falso 

• Completamento 

• Escolha múltipla 

• Associação 

• Resposta curta 

• Resposta extensa 

• Cálculo  

A prova prática implica a realização de tarefas que serão objeto de avaliação performativa, em situações de 

organização individual ou em grupo, nomeadamente 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. 

 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

As respostas que se revelem 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 um item, o mesmo pode ser 

classificado se, pela resposta apresentada, for possível identificá-lo inequivocamente.  

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 apenas considerada a resposta apresentada 

em primeiro lugar. 

 

 

4. Material 

 

O aluno deve ser portador de: 

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

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

• máquina de calcular não programável e não alfanumérica.. 

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

 

 

5. Duração 

 

A prova é constituída por duas componentes: 

Componente escrita – Duração: 45 min 

Componente prática – Duração: 45 min 
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                                                       1  

Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo da disciplina 

de Francês, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios gerais 

de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola e tem por referência o Programa de Francês 

– (nível III) em vigor, bem como as orientações enunciadas no Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. São 

objeto de avaliação a compreensão oral, o uso da língua, a leitura, a interação e produção escritas e a 

interação e produção orais. 

As competências demonstradas envolvem a mobilização de conteúdos programáticos, nomeadamente, 

interpretação e produção de textos, dimensão sociocultural, língua francesa e as respetivas estratégias 

enunciadas no Programa. 

É da responsabilidade do examinando a consulta destes documentos e do manual. 

 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

 

2.1 Componente escrita:  

 A prova é constituída por quatro grupos de itens. 

No grupo I, avalia-se a compreensão de 1 ou 2 documentos orais. O aluno tem 30 segundos para ler cada 

exercício. De seguida, ouve 2 vezes cada documento com uma pausa de 30 segundos. Cotação: 20 pontos. 

No grupo II, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura e da Escrita. Este grupo integra um texto ou um 

documento que constitui o suporte de itens de correspondência, completamento, escolha múltipla e/ou 

“verdadeiro/falso” e um item de resposta curta (pergunta/resposta). Cotação: 40 pontos. 

No grupo III, avalia-se a aprendizagem no domínio do Funcionamento da Língua, através de itens de 

completamento de espaços e/ou de transformação. Cotação: 20 pontos. 

O grupo IV, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da escrita, é constituído por um item de resposta 

extensa, que apresenta orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (de 60 a 80 

palavras). Cotação: 20 pontos 

A prova tem uma cotação global de 100 pontos. 

A(s) tarefa(s) desenvolve(m)-se em três grupos, que a seguir se explicitam: 

 

Grupo I: COMPREENSÃO DO ORAL 

      •Compreensão de enunciados orais relacionados com os domínios de referência 

       •Domínios de Referência: 

           * Estudos e Vida Ativa;  

           * Cultura e estética ; 

           * Ciência e tecnologia; 

           * Solidariedade e instituições internacionais. 
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Grupo II: COMPREENSÃO DA ESCRITA - EXPRESSÃO DA ESCRITA 

     •Compreensão / Interpretação de enunciados relacionados com os domínios de referência 

     •Domínios de Referência: 

          * Estudos e Vida Ativa;  

          * Cultura e estética ; 

          * Ciência e tecnologia; 

          * Solidariedade e instituições internacionais. 

 

Grupo III: FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA FRANCESA 

      •Forma negativa; 

      •Determinantes e pronomes possessivos; 

      •Advérbios de modo em -ment;; 

      •Tempos verbais do indicativo. 

 

Grupo IV: EXPRESSÃO ESCRITA 

     •Produção de um texto relacionado com os domínios de referência. 

    

2.2. Componente oral:  

 A prova oral é constituída por três grupos de produção e interação oral, cujos temas se inserem no programa da 

disciplina, adaptados ao quotidiano do aluno. Nos grupos I e II, avalia-se a compreensão e produção de 

enunciados orais, correspondendo o grupo I a uma entrevista dirigida com duração de 3 minutos e o grupo II a 

um monólogo sobre um tema escolhido com duração de 4 minutos. O grupo III avalia a compreensão escrita e a 

produção de enunciados orais adequados às situações apresentadas, com duração de 6 a 8 minutos. 

Para os grupos II e III, o aluno deverá ter tempo de preparação.  

A prova oral é cotada para 100 pontos e vale 50% na classificação final. 

 

Os níveis de desempenho correspondem cotações e estão relacionados com os seguintes parâmetros: Âmbito 

(25%) – Capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação; Correção (15%) – Capacidade 

de usar as estruturas gramaticais, o vocabulário, a pronúncia e a entoação adequados; Fluência (10%) – 

Capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado ao contexto; Desenvolvimento 

temático e coerência (25%) – Capacidade de desenvolver com precisão os temas propostos, utilizando palavras 

de ligação variadas para sequenciar ideias e organizar informação; Interação (25%) – Capacidade de comunicar 

oralmente com outro falante, reagindo a um vasto leque de funções linguísticas.or. 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

3.1. Prova escrita 

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

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

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

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; 

     ● 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); 

     ● qualquer resposta que não corresponda ao nível mais elevado descrito é integrada num dos outros níveis 

apresentados, de acordo com o desempenho observado; 

     ● 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; 

     ● nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 

solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. 

 

3.2 . Prova Oral 

São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: recursos lexicais, correção 

formal, fluência, coerência e interação. 
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Nestes critérios, o entendimento que se faz das categorias acima referidas é o seguinte: 

-Recursos Lexicais – refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, em 

termos de variedade, extensão/espectro do conhecimento. 

-Correção Formal – refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais e pronunciar as palavras de acordo 

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

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

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

-Coerência/ Coesão - refere-se à capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação, ativando 

componentes da competência discursiva. 

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

significado entre emissor(es) e receptor(es) da mensagem. 

 

Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de desempenho. O professor 

interlocutor atribui um nível geral ao desempenho do examinando (conforme previsto na grelha de classificação). 

Os dois professores classificadores atribuem um nível ao desempenho do examinando em cada categoria 

(conforme previsto na grelha de classificação). 

 

 

 

4. Material 

 

A prova escrita é realizada na folha do enunciado,sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitida a consulta de dicionários. 

 

 

5. Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos.  

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo da 
disciplina de Geografia, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e 
estrutura, critérios gerais de classificação, material e duração. 
 

 

1. Objeto de avaliação 
 
A prova de equivalência a frequência de Geografia tem por referência o Programa de Geografia em vigor. 
As Orientações Curriculares para o 3.ºciclo do ensino básico da disciplina de Geografia integram seis 
temas – A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES; MEIO NATURAL; POPULAÇÃO E 
POVOAMENTO; ATIVIDADES ECONÓMICAS; CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO E AMBIENTE 
E SOCIEDADE – sendo a sua lecionação distribuída pelos três anos do ciclo. Os diferentes temas podem 
ser alvo de prova separadamente ou de forma integrada. Assim, cada grupo que constitui a prova pode 
incluir itens sobre diferentes temas articulados de forma coerente, sempre numa perspetiva de ciclo.  
 

2. Caraterísticas e estrutura 
 
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de dados, 
gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite. 
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do Programa. 
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos programáticos. A prova 
é cotada para 100 pontos. 
 

A valorização dos temas apresenta-se  a seguir:. 
 
1 - A Terra: Estudos e Representações 
 
- Representação da Terra  
- Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre   
De 0 a 20 pontos 
 
2 - Meio Natural 
- Clima e formações vegetais 
- Relevo  
De 0 a 20 pontos 
 
3 - População e Povoamento 
 
- Evolução da população mundial 
- Mobilidade da população 



- Áreas de fixação demográfica: a atração das cidades  
De 0 a 15 pontos 
 
4 - Atividades Económicas 
 
- Produção de recursos alimentares: agricultura e pesca  
- Serviços e turismo  
De 0 a 20 pontos 
       
5 - Contrastes de Desenvolvimento 
 
-  Países com diferentes graus de desenvolvimento 
-  Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento  
De 0 a 30 pontos 
 
6 - Ambiente e Sociedade 
 
- Riscos   
De 0 a 20 pontos 
 

TIPOLOGIA DE ITENS 
Itens de seleção :  Escolha múltipla 
 
Itens de construção: Resposta restrita ou  Resposta extensa 
 
A prova é constituída por 6 grupos. 
Todas as questões são de resposta obrigatória. 
 

3. Critérios gerais de classificação 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação apresentados para cada item. 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 
 
Itens de seleção 
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só́ é atribuída às respostas que apresentem de forma 
inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 
 
Itens de construção 
Nos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho no domínio 
específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. Serão valorizados os 
aspetos essenciais em detrimento dos acessórios. 
 

4. Material 
 
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 
azul ou preta. 
As respostas são registadas no enunciado. 
É permitida a utilização de régua, esquadro, máquina de calcular e transferidor. 
Não é permitido: o uso de lápis, borracha ou corretor durante a prova assim como o uso de qualquer tipo 
de tabela/formulário.  
 

5. Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos.  
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo da 
disciplina de História, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, 
critérios gerais de classificação, material e duração. 
 

 

1. Objeto de avaliação 
 
A prova de equivalência tem por referência os documentos curriculares em vigor para os 7º, 8º e 9º anos 
de escolaridade ( o Programa de História do 3º Ciclo e as Aprendizagens Essenciais (AE) de História do 
3º Ciclo do Ensino Básico) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 
duração limitada, incidindo, nomeadamente, sobre as competências seguintes: 

identificação da informação expressa nos documentos apresentados; 

explicitação do significado de elementos presentes nos documentos; 

transcrição seletiva de elementos dos documentos como suporte de argumentos; 

contextualização cronológica e espacial da informação contida nos documentos; 

mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar documentos. 

Na prova de Equivalência de Frequência de História serão objeto de avaliação os conteúdos e os 
conceitos estruturantes dos domínios que se encontram, de seguida, discriminados: 

Conteúdos do 7.º ano de escolaridade: 

Domínio: A Herança do Mediterrâneo Antigo – Os gregos no séc. V a. C.: exemplo de Atenas.  

Conteúdos do 8.º ano de escolaridade: 

Domínio: Expansão e Mudança nos séculos XV e XVI – O expansionismo europeu.  

Conteúdos do 9.º ano de escolaridade: 

Domínio: A Europa e o Mundo no limiar do século XX – Portugal: da 1ª República à Ditadura Militar. 

Domínio: Da Grande Depressão à Segunda Guerra Mundial - As dificuldades económicas dos anos 30; 
Entre a Ditadura e a Democracia e A II Guerra Mundial. 

Sublinha-se a importância atribuída à História de Portugal e à História Contemporânea. 

 

 

 



2. Caraterísticas e estrutura 
 
A prova de equivalência é composta por uma prova escrita, organizada em quatro partes.  
A prova inclui itens de seleção e itens de construção. 
Os itens podem ter como suporte um ou mais dois documentos, como textos, imagens, mapas, tabelas e 
gráficos. 
Em cada grupo, as respostas aos itens pode requerer a mobilização articulada de aprendizagens de 
outros domínios, além do domínio em foco. 
A cotação da prova é de 100 pontos. 
 

 

3. Critérios gerais de classificação 
 
As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em números e resultam da aplicação dos 
critérios gerais e dos critérios específicos de classificação. 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 
A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou uma resposta 
extensa escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos. 
Na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que seguir o Acordo Ortográfico 
atualmente em vigor. 
 
Itens de seleção (escolha múltipla): 
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 
correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 
 – uma opção incorreta; 
 – mais do que uma opção. 
Não há lugar a classificações intermédias. 
 
Itens de construção: 
Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta 
solicitados e apresentados. 
Nas questões de resposta curta e extensa serão contemplados como fatores de desvalorização: 
• A não utilização adequada de conceitos específicos da disciplina. 
• Utilização da Língua Portuguesa de forma pouco clara e correta. 
• A má estruturação da resposta de acordo com o solicitado. 
• A falta de conhecimento de factos e acontecimentos históricos. 
• Incorreta interpretação/análise de mapas, documentos escritos e iconográficos. 
 

 

4. Material 
 
As respostas são registadas no próprio enunciado. 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 
preta. 
Não é permitido o uso de lápis e de “esferográfica-lápis”. 
Não é permitida a consulta de dicionário. 
Não é permitido o uso de corretor. 
 

 

5. Duração 
 
A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo da disciplina 

de Inglês, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios gerais de 

classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola e tem por referência o Programa de Inglês– 

(nível V) em vigor, bem como as orientações enunciadas no Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas. A avaliação afere as aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem 

como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

1.1. Prova escrita 

A prova escrita avalia, de entre as competências mencionadas no Programa, as inerentes à compreensão, à 

produção, à interação e à mediação de textos escritos.  

Deste modo, a prova permite avaliar: 

• Competências gerais, designadamente de conhecimento declarativo/sociocultural; 

• Competências de comunicação escrita na vertente linguística, sociolinguística e pragmática. 

1.. Prova Oral 

Na prova de expressão oral são avaliadas as competências de compreensão/ interpretação, produção e 

interação orais, tendo por base as seguintes categorias: âmbito, correção, fluência, desenvolvimento temático, 

coerência e interação.  

 

 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

 

2.1 Componente escrita:  

 A prova é constituída por quatro grupos de itens. 

No grupo I, avalia-se a compreensão de 1 ou 2 documentos orais. O aluno tem um minuto  para ler cada 

exercício, antes de se proceder à audição dos documentos. De seguida, ouve 2 vezes cada documento com uma 

pausa de 30 segundos. Cotação: 20 pontos. 

No grupo II, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura e da Escrita. Este grupo integra um texto ou um 

documento que constitui o suporte de itens de correspondência, completamento, escolha múltipla e/ou 

“verdadeiro/falso” e um item de resposta curta (pergunta/resposta). Cotação: 40 pontos. 

No grupo III, avalia-se a aprendizagem no domínio do Funcionamento da Língua, através de itens de 

completamento de espaços e/ou de transformação. Cotação: 20 pontos. 

O grupo IV, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da escrita, é constituído por um item de resposta 

extensa, que apresenta orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (de 60 a 80 

palavras). Cotação: 20 pontos 

A prova tem uma cotação global de 100 pontos. 

A(s) tarefa(s) desenvolve(m)-se em três grupos, que a seguir se explicitam: 
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Grupo I: COMPREENSÃO DO ORAL 

      •Compreensão de enunciados orais relacionados com os domínios de referência 

       •Domínios de Referência: 

           * On the move;  

           * A question of Art ; 

           * Technology is great; 

           * Health and Fitness; 

           * @work; 

           * Caring about the others. 

Grupo II: COMPREENSÃO DA ESCRITA - EXPRESSÃO DA ESCRITA 

     •Compreensão / Interpretação de enunciados relacionados com os domínios de referência 

     •Domínios de Referência: 

           * On the move;  

           * A question of Art ; 

           * Technology is great; 

           * Health and Fitness; 

           * @work; 

           * Caring about the others.    

Grupo III: FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA INGLESA 

      • Present Perfect; 

      • Comparatives and Superlatives; 

      • If clauses: Types 1&2; 

      • Modal verbs; 

      • Relative clauses. 

Grupo IV: EXPRESSÃO ESCRITA 

     • Produção de um texto relacionado com os domínios de referência.  

2.2. Componente oral:  

A prova é cotada para 100 pontos e vale 50% na classificação final da prova  

 A prova de expressão oral consiste em três momentos: 1º momento interação examinador / examinando; 2º 

momento – produção individual do examinando e 3º momento- interacção examinando/examinando (no caso de 

ser só um aluno a realizar a prova a interação será feita entre um elemento do júri e o examinando). 

Serão avaliadas as competências linguística (lexical, gramatical, semântica) e pragmática (discursiva e 

funcional/estratégica). 

A prova oral é cotada para 100 pontos. 

Os níveis de desempenho correspondem cotações e estão relacionados com os seguintes parâmetros: Âmbito 

(25%) – Capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação; Correção (15%) – Capacidade 

de usar as estruturas gramaticais, o vocabulário, a pronúncia e a entoação adequados; Fluência (10%) – 

Capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado ao contexto; Desenvolvimento 

temático e coerência (25%) – Capacidade de desenvolver com precisão os temas propostos, utilizando palavras 

de ligação variadas para sequenciar ideias e organizar informação; Interação (25%) – Capacidade de comunicar 

oralmente com outro falante, reagindo a um vasto leque de funções linguísticas. 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

3.1. Prova escrita 

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

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

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

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; 

     ● 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); 

     ● qualquer resposta que não corresponda ao nível mais elevado descrito é integrada num dos outros níveis 

apresentados, de acordo com o desempenho observado; 

     ● é classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho; 
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     ● 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; 

     ● nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 

solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. 

3.2 . Prova Oral 

São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: recursos lexicais, correção 

formal, fluência, coerência e interação. 

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

-Recursos Lexicais – refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, em 

termos de variedade, extensão/espectro do conhecimento. 

-Correção Formal – refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais e pronunciar as palavras de acordo 

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

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

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

-Coerência/ Coesão - refere-se à capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação, ativando 

componentes da competência discursiva. 

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

significado entre emissor(es) e receptor(es) da mensagem. 

Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de desempenho. O professor 

interlocutor atribui um nível geral ao desempenho do examinando (conforme previsto na grelha de classificação). 

Os dois professores classificadores atribuem um nível ao desempenho do examinando em cada categoria 

(conforme previsto na grelha de classificação). 

 

 

 

4. Material 

 

A prova escrita é realizada na folha do enunciado,sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitida a consulta de dicionários. 

 

 

5. Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos.  

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo da disciplina de 

Matemática, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios gerais 

de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

     A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Perfil dos Alunos à Saída  da Escolaridade 

Obrigatória e às Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes:  

        • Números e Operações  

        • Geometria e Medida  

        • Álgebra (inclui Funções e Sequências)  

        • Organização e Tratamento de Dados 

 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

 

     A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). Na resolução do Caderno 1, é permitido o 

uso de calculadora. Na resolução do Caderno 2, não é permitido o uso de calculadora. As respostas são registadas 

no enunciado da prova.  

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

restrita).  

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

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

curriculares. 

     As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais do que um dos 

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

     A prova é cotada para 100 pontos. 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

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

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

claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 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 for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro 

lugar. 

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

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

de seleção que não respeitam a instrução (por exemplo, rodear ou sublinhar a opção selecionada em vez de a 
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assinalar com X) são consideradas em igualdade de circunstâncias com aquelas em que a instrução é respeitada, 

desde que seja possível identificar inequivocamente a opção selecionada.Nos itens de resposta curta, as respostas 

são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo com os critérios específicos. A 

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

da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos critérios de desvalorização 

definidos para situações específicas.  

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

deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja 

o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos. Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação 

apresentam-se organizados por etapas, correspondendo a cada etapa uma dada pontuação. A classificação das 

respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta da soma das pontuações 

atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações 

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

pontuação a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cujo conhecimento ou utilização esteja implícito 

na resolução apresentada, é a que consta nos critérios específicos. As respostas que não apresentem exatamente 

os processos de resolução, os termos ou as expressões constantes nos critérios específicos são classificadas em 

igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente 

válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência. A classificação das 

respostas aos itens que impliquem a realização de cálculos tem em conta a apresentação de todos os cálculos 

efetuados. A apresentação apenas do resultado final é classificada com zero pontos. 

     No caso de a resposta apresentar um erro (de cálculo ou de transcrição) numa das etapas, se a dificuldade de 

resolução das etapas subsequentes se mantiver, a pontuação a atribuir a cada uma delas é a que consta nos 

critérios específicos. Se a dificuldade de resolução de alguma das etapas subsequentes diminuir significativamente 

em virtude do erro cometido, a pontuação máxima a atribuir a essa etapa é a parte inteira de metade da pontuação 

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

específicos, não havendo lugar a desvalorização alguma. Se, na resposta, for utilizado o sinal de igual quando, em 

rigor, deveria ser usado o sinal de aproximadamente igual, a pontuação a atribuir é a que consta nos critérios 

específicos, não havendo lugar a desvalorização alguma.  

     Situações específicas sujeitas a desvalorização, que podem ocorrer nas respostas aos itens de construção, 

cujos critérios específicos se apresentam organizados por níveis de desempenho ou por etapas:  

        •Ocorrência de erros de cálculo; 

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

um arredondamento incorreto, ou com aproximação, quando esta não é solicitada para o valor pedido; 

        •Apresentação do valor pedido numa forma diferente da solicitada, ou com um número de casas decimais 

diferente do solicitado, ou com um arredondamento incorreto; 

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

     Verificando-se alguma destas situações específicas na resposta a um item, aplicam-se as desvalorizações 

seguintes:  

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

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

 

 

 

4. Material 

 

     O aluno deve ser portador de:  

        • caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;  

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

        • calculadora que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: – ser silenciosa; – não necessitar de 

alimentação exterior localizada; – não ter cálculo simbólico (CAS); – não ter capacidade de comunicação à 

distância; – não ser gráfica; – não ser programável; – não ter fita, rolo de papel ou outro meio de impressão.  

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

permitido o uso de corretor. 

 

 

5. Duração 

 

     A prova tem a duração de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma:  

        • Caderno 1 – 35 minutos 

        • Caderno 2 – 55 minutos. 
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     Entre a resolução do Caderno 1 e a do Caderno 2, há um período de 5 minutos, destinado à recolha das 

calculadoras e à distribuição do Caderno 2, não sendo, contudo, recolhido o Caderno 1. Durante este período, os 

alunos não podem sair da sala. Os dois cadernos são recolhidos no final do tempo previsto para a realização da 

prova. 
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo da disciplina 

de Português Língua Não Materna - Nível A2 , a realizar em 2021 , nomeadamente: objeto de avaliação, 

características e estrutura, critérios gerais de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Orientações Programáticas de Português 

Língua Não Materna – PLNM e Aprendizagens Essenciais – Ensino Básico e Ensino Secundário I Português 

Língua Não Materna – PLNM) e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas (QECR). Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, a leitura e a gramática, a escrita e a 

interação e produção orais. 

 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

 

A prova é realizada em dois momentos distintos. Num momento, são avaliadas a compreensão do oral, a leitura, 

a gramática e a escrita (componente escrita das provas); no outro, avalia-se a interação e produção orais 

(componente oral das provas). Os itens têm como suporte estímulos orais, escritos (textos literários e não 

literários) e/ou visuais. As respostas à componente escrita da prova são registadas no enunciado da prova. A 

componente escrita da prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla e associação) e itens de 

construção (por exemplo, resposta restrita e resposta extensa). As respostas aos itens que avaliam cada um dos 

domínios podem mobilizar aprendizagens de outros domínios. A prova é cotada para 100 pontos. 

  

 

PROVA ESCRITA: 

     - Compreensão do oral  

Avalia-se o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como suporte um ou mais textos áudio.  

 

     - Leitura e gramática  

Avalia-se o desempenho do examinando na leitura e na gramática.  

Os itens podem ter como suporte um ou mais textos, situando-se o número total aproximado de palavras do(s) 

texto(s) entre as 450-650 palavras (para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência 

delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen (ex.: /Compra-

me/a/senha/ – 3 palavras). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente do número de 

algarismos que o constituam (ex.: /2021/)). 

 

     - Produção escrita  

Avalia-se o desempenho do examinando em duas atividades de produção escrita. O número de palavras a 

escrever na atividade 1 é de 30-40 e na atividade 2 no mínimo, 90. 
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PROVA ORAL 

- INTERAÇÃO E PRODUÇÃO ORAIS 

A prova decorre em três momentos distintos:  

- 1º Momento-Interação examinador/examinando;  

- 2º Momento-Produção individual do examinando;  

- 3º Momento-Interação em pares e/ou em grupo, sempre que possível.  

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

como examinadores e classificadores. .  

 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

As duas provas, escrita e oral, são cotadas na escala percentual de 0 a 100 correspondendo a classificação de 

exame à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações das duas provas expressas em 

pontos percentuais e convertida posteriormente na escala de níveis de 1 a 5. 

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

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

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

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 for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo 

item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 Nos itens cujos critérios de classificação se apresentam organizados por níveis de desempenho, qualquer 

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

 

ITENS DE SELEÇÃO  

• Escolha múltipla 

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

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

      – Uma opção incorreta;  

     – Mais do que uma opção 

 

• Associação/correspondência  

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

associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do 

outro conjunto.  

 

• Ordenação  

A cotação total do item é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente correta e 

completa. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja:  

     – Assinalada uma sequência incorreta; 

     – Omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.  

 

• Completamento 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca as palavras/termos 

corretos. Considera-se incorreta qualquer resposta que apresente mais palavras/termos que os estritamente 

necessários para completar o item. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO  

• Resposta curta  

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

Se a resposta contiver informação que exceda o solicitado, só são considerados os elementos que satisfaçam o 

que é pedido.  

 

• Resposta restrita e resposta extensa 

 Na classificação da resposta restrita/extensa deve ser considerada a síntese de aspetos relacionados com o 

tema a desenvolver e com a mobilização de dados apresentados nos documentos. O desempenho no domínio 

da capacidade de comunicação em História traduzse nos critérios específicos de classificação e na avaliação de 

comunicação escrita. 

 

INTERAÇÃO E PRODUÇÃO ORAIS 
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Avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais, que se desenvolvem em 

três momentos, recorrendo-se a um guião que os examinadores devem seguir. 

 

A prova decorre em três momentos distintos:  

- 1º Momento-Interação examinador/examinando;  

- 2º Momento-Produção individual do examinando;  

- 3º Momento-Interação em pares e/ou em grupo, sempre que possível.  

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

como examinadores e classificadores.  

Avaliam-se as áreas temáticas constantes na legislação em vigor e em documentação relativa à disciplina de 

PLNM. 

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

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

variedade, extensão/espectro do conhecimento.  

     - Correção - refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais e pronunciar as palavras de acordo 

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

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

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

      - Desenvolvimento Temático– refere-se à capacidade de utilizar conhecimentos/informação e de se 

expressar sobre qualquer um dos temas prescritos pelo programa da disciplina.  

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

da competência discursiva.  

     - Interação – refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro falante, envolvendo negociação de 

significado entre emissor e recetor da mensagem. Os critérios de classificação, para cada categoria, estão 

organizados por níveis de desempenho (N1, N2, N3, N4 e N5), correspondendo a cada um deles uma única 

pontuação. 

 

 

 

4. Material 

 

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

• apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;  

• não é permitida a consulta de dicionário;  

• não é permitido o uso de corretor. 

 

 

5. Duração 

 

Componente escrita  

A avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas (compreensão do oral, leitura, 

gramática e escrita) tem a duração de 90 minutos,  sendo a compreensão do oral avaliada nos primeiros 15 

minutos.  

 

Componente oral 

 A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 15 minutos. 
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo da disciplina 

de Português, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios gerais 

de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de Português 

do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova escrita de duração limitada, incidindo sobre cinco domínios de referência: Oralidade (compreensão), 

Leitura, Educação Literária, Gramática, Escrita. 

 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

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

 

Quadro 1 — Distribuição da cotação 

 

 

 

 

 

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

restrita e resposta extensa). 

Os itens podem ter como suporte textos literários e textos não literários. 

A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina. 

Grupos Domínios Cotação (em pontos) 

I Compreensão do Oral 10 a 20 

II Leitura 10 a 20 

III Educação Literária 20 a 30 

IV Gramática 15 a 25 

V Escrita 20 a 30 
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As respostas aos itens podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras e os textos 

obrigatoriamente estudados no 9.º ano de escolaridade (por exemplo, para escrever um pequeno comentário 

crítico ou uma breve exposição, ou para estabelecer relações de intertextualidade). 

Na classificação das respostas a alguns itens, além de aspetos de conteúdo, podem ser considerados aspetos 

de correção linguística. 

A prova integra um item de resposta extensa (de 160 até um máximo de 260 palavras) em que se avaliam os 

aspetos seguintes: extensão, género/formato textual, tema, pertinência da informação, vocabulário, organização 

textual, coesão textual, morfologia, sintaxe, pontuação, ortografia. 

 

Os itens que têm como suporte um texto oral são orientados por uma gravação que, além desse texto, inclui 

instruções e pausas para leitura e resposta. 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

A Prova de Português é constituída por uma componente escrita e uma componente oral (com a duração 

máxima de 15 minutos). 

 

 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

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

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

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

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

primeiro lugar. 

Nos itens cujos critérios de classificação se apresentam organizados por níveis de desempenho, qualquer 

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

As provas em que se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou extensa escrita integralmente em 

maiúsculas são sujeitas a uma desvalorização de três pontos na classificação total. 

 

Itens de seleção 

As respostas aos itens de seleção são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de 

acordo com os critérios específicos. No primeiro caso, a cotação total é atribuída às respostas corretas, não 

havendo lugar a classificações intermédias. No caso da classificação por níveis de desempenho, a cada nível 

corresponde uma dada pontuação, de acordo com os critérios específicos. 

As respostas aos itens de seleção que não respeitam a instrução (por exemplo, rodear ou sublinhar a opção 

selecionada em vez de a assinalar com X) são consideradas em igualdade de circunstâncias com aquelas em 

que a instrução é respeitada, desde que seja possível identificar inequivocamente a resposta dada. 

 

Itens de construção 

Resposta curta e Completamento 

Nos itens de resposta curta e nos itens de completamento, são atribuídas pontuações a respostas total ou 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Se a resposta ao item contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, 

ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é-lhe 

atribuída a classificação de zero pontos. 

 

Resposta restrita 

A cotação dos itens de resposta restrita é distribuída pelos parâmetros seguintes: aspetos de conteúdo (C) e 

aspetos de correção linguística (F). 

Os critérios de classificação relativos a cada parâmetro apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 

A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a 

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

A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo implica a classificação com zero pontos nos aspetos 

de correção linguística. 

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou interpretações constantes nos critérios específicos 

de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o 
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seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares 

de referência. 

No parâmetro relativo aos aspetos de correção linguística (F), é considerada a ocorrência de cada um dos erros 

identificados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipos de erro 

 

 

• Erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, erro de translineação e uso indevido de letra minúscula 

ou de letra maiúscula inicial). 

• Erro de morfologia. 

• Erro de sintaxe. 

• Erro inequívoco de pontuação*. 

• Impropriedade lexical. 

• Incumprimento das regras de citação ou de referência a título de obra. 

 

 

 

 

* Nota: Tendo em conta os contextos previstos no documento curricular em vigor, é de atender aos aspetos 

seguintes. 

 

Entende-se por erro inequívoco de pontuação aquele que representa uma infração de regras elementares na 

colocação de vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, ponto e vírgula, 

aspas, travessão e parênteses. 

No caso específico do uso de dois pontos, devem ser respeitados os contextos relevantes de introdução do 

discurso direto, de introdução de citações, de enumerações, de sínteses ou de consequências do anteriormente 

enunciado. 

No caso específico do uso de vírgula, considera-se uma infração a sua colocação entre o sujeito e o predicado e 

entre o verbo e os seus complementos. Considera-se obrigatório o uso de vírgula nos contextos seguintes: em 

enumerações e em coordenações ou para separar o local da data ou para delimitar o vocativo, os constituintes 

deslocados na frase (por exemplo, Aos miúdos, oferecemos livros. / Contigo, eu não discuto. / Este filme, já 

viste?), os modificadores apositivos do nome e as orações subordinadas adverbiais, sempre que estas surjam 

antes da oração subordinante ou apostas a essa oração. 

Em cada resposta, contabiliza-se como uma única ocorrência quer a repetição de uma palavra com o mesmo 

erro ortográfico, quer a presença de mais de um erro na mesma palavra (incluindo erro de acentuação, erro de 

translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial), quer o incumprimento das regras 

de citação ou de referência a título de obra. 

 

Resposta extensa 

A cotação do item de resposta extensa é distribuída pelos parâmetros seguintes: (A) Género/Formato Textual, 

(B) Tema e Pertinência da Informação, (C) Organização e Coesão Textuais, (D) Morfologia, Sintaxe e Pontuação 

e (E) Ortografia. 

Os critérios de classificação relativos aos parâmetros do item de resposta extensa apresentam- se organizados 

por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se permanecerem 

dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 

No âmbito do parâmetro (E) Ortografia, é contabilizada como uma única ocorrência quer a repetição de uma 

palavra com o mesmo erro, quer a presença de mais de um erro na mesma palavra. 

A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro A (Género/Formato Textual) ou no parâmetro B (Tema 

e Pertinência da Informação) implica a atribuição de zero pontos nos restantes parâmetros. 

A indicação de um número mínimo de 160 e de um máximo de 260 palavras, para a elaboração da resposta, 

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

respeitados. O incumprimento desses limites implica a desvalorização parcial ou total da resposta, de acordo 

com os critérios específicos. 

Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, 

mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen (exemplo: /di-lo-ei/). Qualquer número conta como uma 

única palavra, independentemente dos algarismos que o constituam (exemplo: /2020/). 
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4. Material 

 

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

a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

5. Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo da disciplina 

de Tecnologias da Informação e Comunicação, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, 

características e estrutura, critérios gerais de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de Tecnologias 

de Informação e Comunicação do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios seguintes:  

- Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais  

- Investigar e pesquisar  

- Comunicar e colaborar  

- Criar e inovar 

 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos abordados na disciplina e está organizada por 

grupos de itens.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios no programa e nos documentos 

orientadores ou à sequência dos seus conteúdos.  

Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do programa.  

Os domínios que constituem objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 1. 
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3. Critérios gerais de classificação 

 

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

apresentados para cada item.  

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

Itens de seleção  

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

respostas são classificadas com zero pontos. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos.  

Itens de construção  

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

corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos.  

Itens de resolução práticos no computador  

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

de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação.  

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

simultâneo com as instruções de realização. 

 

 

4. Material 

 

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

preta.  

Um computador e um dispositivo de armazenamento facultado pela escola. 

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

 

 

5. Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo da disciplina 

de Educação Física, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios 

gerais de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova de exame de equivalência à frequência de Educação Física incide sobre os conhecimentos, habilidades 

e capacidades respeitantes aos conteúdos enquadrados em domínios do Programa da disciplina, passíveis de 

avaliação prática de duração limitada.  

PROVA PRÁTICA 

Conteúdos Objetivos 

Grupo I 

Ginástica de solo 
Realizar um esquema de solo com os seguintes elementos obrigatórios:  

* Rolamento à Frente/ * Rolamento à Retaguarda/ * Apoio facial 
invertido/ * Elemento de flexibilidade/ * Elemento de Equilíbrio/ * Roda 

Grupo II 

Atletismo: 
Corrida de velocidade 

Realizar uma corrida de 40 metros, com partida de blocos. 

Grupo III 
 

Desportos coletivos: Futsal 
 

Realizar com correção e oportunidade em exercícios critério as 
seguintes ações:  

* Passe/ * Receção/ * Condução de bola/ * Remate 

Grupo IV 
 

Desportos coletivos: 
Voleibol 

Realizar com correção e oportunidade em exercícios critério as 
seguintes ações:  

* Serviço por baixo/ * Manchete/ * Passe/ * Deslocamentos/ * 
Posição fundamental 
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2. Caraterísticas e estrutura 

 

A prova de equivalência à frequência é composta por uma prova prática que engloba os blocos temáticos 

constantes do programa da disciplina com a seguinte cotação:  

PROVA PRÁTICA 

Estrutura Cotações 

Grupo I – 30 pontos 

Ginástica no solo 
6 tarefas motoras – 4 pontos cada 
Atividade global – 6 pontos 

Grupo II - 20 pontos 

Corrida de velocidade (40 metros) 
3 tarefas motoras – 5 pontos cada 
Atividade global – 5 pontos 

Grupo III - 20 pontos 

Futsal 4 tarefas motoras – 5 pontos cada 

Grupo IV - 30 pontos 

Voleibol 6 tarefas motoras – 5 pontos cada 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

O afastamento integral dos aspetos solicitados implica que as respostas sejam classificadas com zero. 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios de correção a seguir indicados: 

PROVA PRÁTICA 

Estrutura Cotações 

Grupo I – 30 pontos 

Ginástica no solo 
Executa correta e adequadamente as ações motoras – 50 % 
Aplicação correta dos regulamentos – (25%) 
Criatividade e capacidade crítica - 25%.  

Grupo II - 20 pontos 

Corrida de velocidade (40 metros) 
Executa correta e adequadamente as ações motoras – 50 % 
Aplicação correta dos regulamentos – 25% 
Criatividade e capacidade crítica - 25%.  

Grupo III - 20 pontos 

Futsal 
Executa correta e adequadamente as ações motoras – 50 % 
Aplicação correta dos regulamentos – 25% 
Criatividade e capacidade crítica - 25%.  

Grupo IV - 30 pontos 

Voleibol 
Executa correta e adequadamente as ações motoras – 50 % 
Aplicação correta dos regulamentos – 25% 
Criatividade e capacidade crítica - 25%.  

 

 

4. Material 

 

Para a realização da prova prática o aluno deve apresentar-se equipado, como se de uma aula de Educação 

Física se tratasse (Ténis, calções e t-shirt ou fato de treino). 

 

 

5. Duração 

 

A prova tem a duração de 45 minutos para a realização da prova prática, não podendo a sua aplicação 

ultrapassar este limite de tempo. 

 


