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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

CIÊNCIAS NATURAIS

Prova 10 | 3.º Ciclo do Ensino Básico | 2021

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da
disciplina de Ciências Naturais, nomeadamente:

 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de Ciências Naturais e permite avaliar a aprendizagem passível
de avaliação numa prova de duração limitada, nomeadamente:
 Conhecimento e compreensão de conceitos;
 Análise e discussão de evidências e de situações problemáticas;
 Interpretação e compreensão de leis e de modelos científicos;
 Elaboração e interpretação de representações gráficas, tabelas, textos, esquemas e/ou

imagens;
 Interpretação de dados;
 Formulação de problemas e/ou de hipóteses;
 Interpretação de fontes de informação diversas;
 Exposição de ideias, defesa e argumentação;
 Estruturação lógica de textos.

Caracterização da prova

A prova é constituída por duas componentes:
 Componente escrita - cotada em escala percentual de 0 a 100 pontos;
 Componente prática - cotada em escala percentual de 0 a 100 pontos.
É obrigatória a realização de ambas as componentes, na mesma fase.

A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples das classificações
das duas componentes, expressas na escala de 0 a 100.

A componente escrita da prova é constituída por questões que poderão ser do tipo:
 Resposta curta
 Resposta restrita
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 Interpretação de dados
 Interpretação de esquemas e/ou gráficos
 Legenda de figuras
 Escolha múltipla
 Verdadeiro/Falso
 Correspondência/associação
 Estabelecimento de sequências

Quadro 1 – Distribuição da cotação por domínios na componente teórica da prova

Domínio/Temas Subdomínios/Subtemas Cotação
(em pontos)

A TERRA EM TRANSFORMAÇÃO

Dinâmica externa da Terra
Dinâmica interna da Terra
Consequências da dinâmica interna da Terra
A Terra conta a sua história
Ciência geológica e sustentabilidade da Vida
na Terra

20 – 30

A TERRA – UM PLANETA COM VIDA Sistema Terra – da célula à biodiversidade
20 – 30SUSTENTABILIDADE NA TERRA Ecossistemas

Gestão sustentável de recursos

VIVER MELHOR NA TERRA
Saúde individual e comunitária
O organismo humano em equilíbrio
Transmissão da vida

40 – 50

TOTAL DA COMPONENTE ESCRITA 100

Nota: As relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente são transversais aos conteúdos do
3.º ciclo.

A realização da componente prática da prova implica a manipulação de materiais,
instrumentos e equipamentos, com eventual produção escrita, que incide sobre o trabalho
prático e ou experimental produzido..

A componente prática da prova inclui a execução de um protocolo experimental, de cariz
laboratorial, com elaboração de um relatório e /ou a resolução de um conjunto de
questões teórico-práticas. A distribuição da cotação desta prova apresenta-se no quadro 2.

Quadro 1 – Distribuição da cotação da componente prática da prova por item

Item a avaliar Cotação
(em pontos)

Desempenho do aluno na execução da atividade
laboratorial 30 – 40

Relatório e/ou respostas às questões teórico-práticas 60 – 70

TOTAL DA COMPONENTE PRÁTICA 100

Critérios gerais de classificação

A classificação de cada resposta resulta da aplicação de critérios gerais e de critérios
específicos de classificação apresentados para cada item.
As classificações a atribuir às respostas dos alunos devem ser expressas obrigatoriamente
em números inteiros.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.



Prova 10 Página 3 de 4

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), será
considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.

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.

Verdadeiro/falso
A cotação é atribuída por cada item classificado de forma acertada. As respostas incorretas
são classificadas com zero pontos.
Nos itens de verdadeiro/falso (V/F), serão anuladas as respostas que indiquem todas as
opções como verdadeiras ou como falsas.

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

Ordenação
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja
integralmente correta e completa.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:

 Seja apresentada uma sequência incorreta;
 Seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada.

Não há lugar a classificações intermédias.

ITENS DE CONSTRUÇÃO

Resposta curta
Nos itens de resposta curta, em que seja solicitado um número definido de elementos de
resposta, apenas é atribuída a cotação aos primeiros elementos, de acordo com o número
pedido.
As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas
são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.

Resposta restrita
Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por
níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho, é classificada com
zero pontos.
A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de
referência, tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de terminologia
científica adequada.
As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes
dos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias
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com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido,
adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência.

Material

Na componente escrita da prova os alunos apenas podem usar, como material de escrita,
caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. As respostas são registadas em
folha própria do estabelecimento de ensino.
Na componente prática da prova os alunos apenas podem usar, como material de escrita,
caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, lápis, borracha e calculadora
(não programável e não alfanumérica). As respostas são registadas em folha própria do
estabelecimento de ensino.
Não é permitido o uso de corretor em nenhuma das componentes da prova.
Todo o material é pessoal e intransmissível.

Duração

A prova tem a duração de 90 minutos:
 Componente escrita - 45 minutos;
 Componente prática - 45 minutos.
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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

FÍSICO-QUÍMICA

Prova 11 | 3.º Ciclo do Ensino Básico | 2021

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da
disciplina de Físico-Química, nomeadamente:

 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de Físico-Química e permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente:

Caracterização da prova

A prova é constituída por duas componentes, uma escrita e uma prática.
A componente escrita apresenta quatro grupos de questões, relativos a cada um dos
domínios desenvolvidos ao longo do 3.º ciclo do ensino básico (Espaço, Materiais e Energia -
7.º ano; Reações Químicas, Som e Luz - 8.º ano; Movimentos e Forças, Eletricidade e
Classificação dos materiais - 9.º ano), desenvolvidas num conjunto variável de itens, todos
de resposta obrigatória.
A componente prática incide na realização de tarefas que serão objeto de avaliação
performativa, em situações de organização individual ou em grupo, que envolvam a
manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, com produção escrita.

A componente escrita da prova é constituída por questões com a seguinte tipologia:
 Resposta restrita.
 Resposta longa.
 Verdadeiro / falso, corrigindo as falsas.
 Correspondência.
 Cálculo.
 Escolha múltipla.

Componente escrita:
A componente escrita da prova tem uma cotação de 100 pontos, distribuídos de igual modo
entre os conteúdos de Física (50 pontos) e de Química (50 pontos).
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Todos os dados imprescindíveis à resolução de cada pergunta são indicados ao longo da
prova, questão a questão, diretamente expressos ou traduzíveis de figuras ou gráficos.
Nas questões cuja resposta envolva cálculos, na resolução o aluno deverá explicitar o
raciocínio efectuado pela apresentação de cálculos ou das justificações necessárias.
A apresentação de cálculos deverá ser feita do seguinte modo: expressão matemática que
traduz a lei a utilizar (fórmula), substituição das grandezas cujo valor se conhece,
operações matemáticas, cálculos, resultado final e unidade.
A cada um destes passos será atribuída uma cotação parcelar.
A valorização das unidades e a estrutura desta componente são apresentadas no quadro 1.

Quadro 1 - Valorização das unidades e estrutura

COMPONENTE ESCRITA
COTAÇÃOANO DOMÍNIO SUBDOMÍNIOS

7.º ESPAÇO Representação de forças 15%

MATERIAIS Transformações físicas e químicas

15%Densidade

8.º REAÇÕES

QUÍMICAS

Lei da conservação da massa 20%

Tipos de reações químicas

SOM Produção e propagação do som

20%Som e ondas

Atributos do som e sua deteção

pelo ser humano

9.º MOVIMENTOS E

FORÇAS

Movimentos na Terra 15%

Forças e movimentos

CLASSIFICAÇÃO

DOS MATERIAIS

Estrutura atómica

15%Tabela Periódica

A tipologia de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro 2.

Quadro 2 - Tipologia e cotação

TIPOLOGIA DE ITENS COTAÇÃO POR ITEM
(EM PONTOS)

Itens de seleção

Escolha múltipla

Associação

Verdadeiro/Falso

Ordenação

2 a 5

Itens de construção
Resposta curta

Resposta restrita 3 a 6
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Componente prática:
A componente prática apresenta um conjunto de respostas do item de execução
laboratorial e um conjunto de respostas do item de construção é igualmente cotada para
100 pontos.
A valorização das unidades e a estrutura desta componente são apresentadas no quadro 3.

Quadro 3 - Valorização das unidades e estrutura

DOMÍNIOS SUBDOMÍNIOS ESTRUTURA COTAÇÃO
(pontos)

MATERIAIS Preparação de
uma solução

Grupo I
Concretização de um
protocolo experimental
Grupo II
1 questão com cálculo
1 questão com resposta
restrita
1 questão de resposta curta

70

30

A tipologia de itens e a cotação por item realtivas à componente prática da prova
encontram-se no quadro 4.

Quadro 4- Tipologia e cotação

TIPOLOGIA DE ITENS COTAÇÃO POR ITEM
(pontos)

Protocolo Experimental

-Respeito por regras de
segurança.
-Domínio dos procedimentos
na manipulação de
instrumentos e equipamento.
-Compreensão das instruções
do protocolo experimental.

10

30

30

Itens de construção
-Resposta curta.
-Resposta restrita.
-Resposta com cálculo.

10
10
10

Critérios gerais de classificação

Componente escrita:
 A uma pergunta não respondida ou anulada é atribuída a cotação de zero pontos.
 A ilegibilidade de uma resposta será classificada com zero pontos.
 O engano ou omissão de identificação de resposta será classificada apenas se for

inequivocamente identificável.
 Se, na resposta a qualquer pergunta, o aluno se servir de dados incorretos obtidos nas

alíneas anteriores, não será feita nenhuma redução na cotação a atribuir desde que o
grau de dificuldade se mantenha.

 As cotações parcelares só deverão ser tomadas em consideração quando a resposta não
estiver totalmente correta.

 Em qualquer pergunta, mesmo quando a resposta apresenta um resultado
aparentemente certo, será penalizado, em termos de cotação, a não apresentação
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(minimamente exigível) dos cálculos, a ausência de justificação (quando pedida) e a
falta ou utilização incorreta das unidades da grandeza em questão.

 Os erros de cálculo só devem ser considerados se envolverem alteração na ordem de
grandeza. A desvalorização máxima será de 20%. O erro de unidades ou não indicação
das mesmas implica a desvalorização de 10% da cotação da questão.

 No caso de o aluno apresentar mais do que uma resolução para o mesmo item, será
classificada apenas 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. Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a
transcrição do texto da opção escolhida deve ser considerada equivalente à indicação
da letra correspondente.

Componente prática:
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.

Protocolo experimental:
Na classificação dada à realização do protocolo experimental serão subtraídos pontos em
função dos erros cometidos, de acordo com os itens referidos no quadro 4. Cada
penalização será no máximo de 10 pontos.

Itens de construção:
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente
corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo
com os critérios específicos. Nos itens de resposta restrita, a classificação das respostas
tem em conta, além dos tópicos de referência, a organização dos conteúdos e a utilização
de linguagem científica adequada. A classificação das respostas aos itens que envolvam a
realização de cálculos resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas, à
qual podem ser subtraídos pontos em função dos erros cometidos (erros de cálculo
numérico ou analítico, ausência de unidades ou apresentação de unidades incorretas no
resultado final, ausência de conversão ou conversão incorreta de unidades, transcrição
incorreta de dados, entre outros). Cada penalização será no máximo de um ponto.

Classificação final da prova
A classificação final da prova (CF) corresponde à média aritmética simples das
classificações das duas componentes, componente escrita (CE) e componente prática (CP),
expressas na escala de 0 a 100: CF= (0,50xCE) + (0,50xCP).

Material

O aluno deve ser portador de máquina de calcular científica e de material de escrita
(caneta de tinta azul ou preta), não utilizar qualquer tipo de corretores e não dar
respostas a lápis.
Não é permitido o uso de formulários nem da Tabela Periódica dos Elementos.
É proibida a utilização de máquina de calcular programável.
Não é permitido solicitar material emprestado depois de iniciada a prova.

Duração

A prova tem a duração de 90 minutos:
 Componente escrita - 45 minutos;
 Componente prática - 45 minutos.
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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

EDUCAÇÃO VISUAL

Prova 14 | 3.º Ciclo do Ensino Básico | 2021

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da
disciplina de Educação Visual, nomeadamente:

 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de Educação Visual e pretende avaliar a aprendizagem passível
de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente a capacidade de
aplicar os conceitos adquiridos na representação técnica de formas bi e tridimensionais,
bem como o domínio de técnicas e materiais de desenho expressivo e pintura.

Caracterização da prova

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos.
A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1 – Distribuição da cotação pelos domínios

Grupos Domínios Descritores de desempenho Conteúdos Cotação
(em pontos)

I

Técnica
Representação
Expressiva

Reconhecer a importância da luz-cor na
perceção da forma.
Compreender a noção de superfície e de
sólido.
Dominar materiais e técnicas de
representação expressiva de formas.
Reconhecer o papel do desenho expressivo
na representação de formas.

Estrutura
Forma
Luz/Cor
Espaço

30
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Grupos Domínios Descritores de desempenho Conteúdos Cotação
(em pontos)

II
Técnica
Representação
Geométrica

Distinguir formas rigorosas simples,
utilizando princípios da perspetiva
axonométrica.
Desenhar objetos simples presentes no
espaço envolvente, utilizando materiais
básicos de desenho técnico (papel, lápis,
lapiseira, régua, esquadros, transferidor,
compasso).
Dominar tipologias de representação bi e
tridimensional.

Axonometria
Cotagem
Escalas 40

III
Técnica
Representação
de Projeto

Reconhecer e representar princípios
formais de simetria (central, axial, plana).
Explorar e desenvolver tipologias de
estruturas (malhas, módulo, padrão).
Distinguir e caracterizar a expressão do
movimento.
Aplicar contrastes de luz-cor em produções
plásticas (claro/escuro; quente/frio, cores
neutras; cores complementares).

Estrutura
Forma
Luz/Cor 30

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.

Quadro 2 – Tipologia

Grupos Domínios Tipologia de itens Cotação (em
pontos)

I Técnica
Representação Expressiva

Representação de formas a partir de
uma imagem impressa na prova 15
Representação do volume das
formas através da técnica
claro/escuro 10

Valorização cromática 5

II Técnica
Representação Geométrica

Representação axonométrica de um
objeto

15

Escala do desenho 10

Cotagem do desenho 10

Rigor do traçado geométrico 5

III Técnica
Representação de Projeto

Construção de um módulo 5

Construção de um padrão 15
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Domínio da linguagem gráfica
rigorosa 5

Valorização cromática 5

Critérios gerais de classificação

A classificação a atribuir a cada resposta é expressa por um número inteiro e resulta da
aplicação dos critérios gerais apresentados e dos critérios específicos de classificação
apresentados para cada item, que constam de documento especifico que acompanha a
prova.
As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Se for dada resposta a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando a(s)resposta(s)
que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que se
encontra em primeiro lugar.
Domínio dos materiais e técnicas de acordo com a questão apresentada.
Limpeza e rigor dos traçados.
A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às
unidades, das classificações expressas em escala percentual de 0 a 100, convertida na
escala de níveis de 1 a 5.

Material

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino
(modelo oficial).
Todo o material necessário para a realização da prova é da responsabilidade do aluno e
será o seguinte:
- lápis de grafite com minas B, HB e H;
- compasso;
- régua de 50cm;
- esquadros de 30º e 45º;
- borracha branca;
- lápis de cor;
- canetas de feltro;
- apara-lápis;
- caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso do corretor.

Duração

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

FRANCÊS - LÍNGUA ESTRANGEIRA II

Prova 16 | 3.º Ciclo do Ensino Básico | 2021

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da
disciplina de Francês - Língua Estrangeira II, nomeadamente:

 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de Francês - Língua Estrangeira II.
Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura, a
interação/produção escritas e a interação/produção orais, enquadrados nas competências
linguística, pragmática e sociolinguística.
A demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos e estratégias
definidos pelo programa da disciplina, nomeadamente os das áreas de referência/ dos
domínios socioculturais.

Caracterização da prova

As provas escrita e oral 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 das provas); no outro, avalia-se a interação e produção orais
(componente oral das provas). Os itens têm como suporte estímulos orais, escritos e/ou
visuais.

As provas são cotadas para 100 pontos.

A estrutura da prova escrita (90 minutos) sintetiza-se no quadro seguinte.
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Quadro I – Valorização dos temas/tópicos na prova ou valorização dos Domínios/Conteúdos
da prova

Temas ou Domínios Tópicos ou conteúdos Cotação
(em pontos)

I / II
 Compreender /ler
 Escrever e produzir

« Vie active »

« Culture et esthétique »

- Apreende o sentido global do texto.
-Reconhece, no texto, os elementos
linguísticos nos seus valores
semânticos.
-Encontra informação concreta de
acordo com a questão colocada.

40 pontos

- Reconhece a matriz de cada tipo de
texto.
- Identifica a tarefa a realizar a partir
de instruções.

30 pontos

III
 Escrever e produzir

Morfossintaxe
- Feminino e masculino dos
nomes e adjetivos.

- Singular e plural dos
nomes e adjetivos.

- Os pronomes relativos.
- Flexão verbal.

- Reconhece, no texto, os elementos
linguísticos e as suas relações formais
(morfossintaxe). 30 pontos

A prova escrita pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro II.

Quadro II – Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens Número de itens Cotação
(em pontos)

ITENS DE SELEÇÃO
 escolha múltipla
 associação/correspondência
 ordenação

ITENS DE CONSTRUÇÃO
 resposta curta
 resposta restrita

4 40 pontos

ITENS DE SELEÇÃO
 escolha múltipla
 associação/correspondência
 ordenação

ITENS DE CONSTRUÇÃO
 Transformação de frases

3 30 pontos

ITEM DE CONSTRUÇÃO
 resposta extensa

1
30 pontos
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A prova oral (15 minutos ) é constituída por duas atividades:

Atividade A – Interação examinador-examinando

 O examinador entrevista o examinando podendo utilizar um suporte oral, visual
e/ou escrito.

 O examinando deverá proporcionar a informação solicitada, correta, adequada
e participar na entrevista de forma eficaz e espontânea.

Atividade B – Produção Individual do examinando
 O examinador propõe ao examinando algumas das tarefas seguintes: descrever/

comentar uma imagem, leitura/ comentário de um texto, etc.
 Na parte final da entrevista pode ser pedido ao examinando que fale de um

tema à sua escolha.

A estrutura da prova oral sintetiza-se no quadro I.

Quadro I – Valorização dos temas/tópicos ou valorização dos Domínios/Conteúdos da prova

Temas ou Domínios Tópicos ou conteúdos Cotação
(em pontos)

Ouvir/ Falar

 Falar/ Produzir

- Comunicação em situações do quotidiano
que exijam apenas troca de informação
simples e direta sobre assuntos e atividades
correntes.
- Participação numa conversa curta.
- Utilização de frases simples e curtas para
abordar os conteúdos temáticos constantes do
programa.

50

 Ler/ Falar

Ver/falar

Compreensão do essencial de um texto
simples, breve e claro relacionado com os
aspetos da vida quotidiana.
- Seleção de informação previsível e concreta
em textos simples de uso comum.
- Produção de respostas adequadas à situação
de interação.

50

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro II.

Quadro II – Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens Número de itens Cotação por atividade
(em pontos)

Itens de seleção

Itens de construção

1 50

1 50
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Critérios gerais de avaliação

Prova escrita

Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de
Referência para as Línguas relativos às competências gerais e às competências de
comunicação escrita, nas vertentes linguística, sociolinguística e pragmática.

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

É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado,
independentemente da qualidade do texto produzido.

As provas serão classificadas numa escala de 0 a 100 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.
Não há lugar a classificações intermédias.

 ASSOCIAÇÃO / CORRESPONDÊNCIA
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.

Itens de construção

 RESPOSTA CURTA

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e
apresentados.
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada
pontuação.

A descodificação e interpretação das mensagens e a formulação de repostas, atendendo à
forma (60%) e ao conteúdo (40%), implicam a atribuição da cotação total.
Serão fatores de desvalorização:
- Erros a nível ortográfico e morfossintático (1);
- Vazio de conteúdo;
- Elaboração de respostas com base na transcrição, sempre que as perguntas não sejam
diretas.
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É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado,
independentemente da qualidade do texto produzido.

 RESPOSTA RESTRITA
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada
pontuação.
A descodificação e interpretação das mensagens e a formulação de repostas, atendendo à
forma (60%) e ao conteúdo (40%), implicam a atribuição da cotação total.
Serão fatores de desvalorização:
- Erros a nível ortográfico e morfossintático (1);
- Vazio de conteúdo;
- Elaboração de respostas com base na transcrição, sempre que as perguntas não sejam
diretas.
É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado,
independentemente da qualidade do texto produzido.

• Transformação de frases
A aplicação correta dos conteúdos gramaticais adquiridos implica a atribuição da cotação
total pela informação correta.
Não atribuição de qualquer cotação por resposta errada.
Será fator de desvalorização a aplicação incorreta dos conteúdos solicitados.

 RESPOSTA EXTENSA

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada
pontuação.
Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo II) integram os
parâmetros: Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão,
Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular, Ortografia.
Serão fatores de desvalorização:
- Erros ortográficos e/ou morfossintáticos (1);
- A não compreensão da proposta;
- Fuga ao tema escolhido;
- Vazio de conteúdo;
- Repetição de ideias.
Caso o texto não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e ao
tipo de texto, deve ser classificado com zero pontos em todos os parâmetros.

Prova oral

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.
Será avaliado o domínio/capacidade dos alunos ao nível dos seguintes aspetos:
. Compreensão Global: 20 pontos
. Clareza das Ideias: 15 pontos
. Conhecimento dos conteúdos da Competência Sociocultural: 20 pontos
. Variedade vocabular: 15 pontos
. Correção Linguística: 15 pontos
. Fluência: 15 pontos
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Serão invalidadas e classificadas com zero pontos respostas não correspondentes às
perguntas feitas (qualquer que seja a qualidade do texto ou discurso produzido).
Não será atribuída pontuação ao emprego incorreto dos conteúdos acima mencionados.
A Prova Oral será realizada perante um júri que procederá à sua avaliação.

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.

Componente oral
Na avaliação da interação e da produção orais:
• é permitido o uso de caneta ou lápis e de papel fornecido pelo estabelecimento de
ensino.

Duração

Componente escrita
A avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas tem a duração de
90 minutos.
Componente oral
A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 15 minutos.

__________________________________________
(1) Fatores de desvalorização no domínio da correção linguística
 Cada erro de sintaxe ou de morfologia implica um desconto de 0,3 (três décimas).
 Cada erro de pontuação, de impropriedade lexical ou de ortografia (incluindo acentuação e uso do apóstrofo)
implica o desconto de 0,2 (duas décimas).
 Cada erro de uso de maiúsculas e minúsculas implica o desconto de 0,1 (uma décima).
Os descontos aplicam-se até ao limite da pontuação indicada no parâmetro da correção linguística.
Um erro ortográfico (incluindo o uso de maiúsculas e minúsculas) só deve ser penalizado uma vez, sempre que
se trate: do mesmo erro numa palavra repetida; de erros padronizáveis em função de uma categoria (por
exemplo, acento grave, em vez de agudo, no –e final do particípio passado dos verbos da 1.ª conjugação).
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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

GEOGRAFIA

Prova 18 | 3.º Ciclo do Ensino Básico | 2021

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da
disciplina de Geografia, nomeadamente:

 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de Geografia e permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo nomeadamente sobre:

7º Ano
 A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES

A representação da superfície terrestre
4. Compreender a diversidade de representações cartográficas
5. Aplicar o conhecimento de escalas no cálculo de distâncias reais

A Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre
1. Compreender a importância dos processos de orientação na localização relativa
2. Compreender a importância dos elementos geométricos da esfera terrestre na
localização absoluta
3. Aplicar o conhecimento das coordenadas geográficas na localização de um lugar.

8º Ano
 POPULAÇÃO E POVOAMENTO

Evolução da população mundial
1. Conhecer e compreender diferentes indicadores demográficos-
2. Compreender a evolução demográfica mundial.
4. Representar a estrutura etária da população e compreender a adoção de diferentes
políticas demográficas.
6. Compreender a implementação de políticas demográficas tendo em consideração a
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realidade demográfica de um país.

 ATIVIDADES ECONÓMICAS
A Agricultura
1. Conhecer e compreender os fatores que interferem na atividade agrícola
2. Compreender as diferenças entre a agricultura tradicional e a agricultura moderna

A Indústria
1. Compreender o aparecimento e a evolução da indústria
2. Compreender a distribuição espacial da indústria

9º Ano
 CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO

Países com diferentes graus de desenvolvimento

1. Compreender os conceitos de crescimento económico e de desenvolvimento humano.

2. Compreender o grau de desenvolvimento dos países com base no Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) e em outros Indicadores Compostos.

Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento

1. Conhecer os principais obstáculos naturais, históricos, políticos, económicos e sociais ao
desenvolvimento dos países.

 RISCOS, AMBIENTE E SOCIEDADE
Riscos Mistos

1. Compreender a importância da atmosfera no equilíbrio térmico da Terra.
2. Compreender a influência da poluição atmosférica na formação do smog e das chuvas

ácidas.

3. Conhecer a influência da poluição atmosférica no efeito de estufa e na camada de
ozono.

Caracterização da prova

 Os alunos não respondem no enunciado.
 A prova apresenta cinco grupos de itens.
 Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como

por exemplo, textos, tabelas, gráficos, mapas, fotografias e esquemas.
 A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos

programáticos da disciplina.
 Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens

relativas a mais do que um dos temas das Orientações Curriculares.

 Os itens podem envolver a análise de problemas relevantes à escala mundial,
europeia e nacional.

 A prova inclui itens:
- de escolha múltipla;
- da resposta curta;
- de resposta restrita;
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- de resposta extensa.

 A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.

Quadro 1 - Valorização dos temas

Temas Pontuação (100 pontos)
A Terra: estudos e
representações

10 a 30

População e povoamento 10 a 40
Atividades económicas 10 a 30
Contrastes de
desenvolvimento

5 a 20

Riscos, ambiente e sociedade 0 a 20

Critérios gerais de classificação

Deverá escrever, de forma legível, a numeração dos grupos e dos itens, bem como as
respetivas respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são
classificadas com zero pontos.
Para cada item, deverá apresentar apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma
resposta a um mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro
lugar.
Nos itens de escolha múltipla, são classificadas com a cotação total as respostas em que
seja assinalada a única alternativa correta.
Nos itens de resposta curta em que é pedido um número determinado de elementos, se a
resposta ultrapassar esse número, a classificação é feito segundo a ordem pela qual estão
apresentados; a indicação de elementos contraditórios anula a classificação de igual
número de elementos correctos.
Na resposta aos 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.

Material

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
Os alunos podem utilizar régua, esquadro, transferidor e calculadora não alfanumérica,
não programável.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração

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

HISTÓRIA

Prova 19 | 3.º Ciclo do Ensino Básico | 2021

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho

O presente documento divulga informação relativamente à prova de equivalência à
frequência da disciplina de História, nomeadamente:

 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de História, respetivas competências, conteúdos/domínios e os
conceitos/noções básicas associados, passíveis de avaliação numa prova escrita de duração
limitada permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação.

A. COMPETÊNCIAS:

 TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE FONTES
 Interpreta documentos de natureza diversa e com mensagens diversificadas.
 Utiliza conceitos históricos a partir da interpretação e da análise de fontes (textos,

imagens, mapa e plantas, tabelas cronológicas, gráficos e quadros).

 COMPREENSÃO HISTÓRICA
Temporalidade

 Identifica e caracteriza fases principais da evolução histórica e grandes momentos
de rutura.

 Localiza no tempo eventos e processos e distingue ritmos de evolução.
Espacialidade

 Localiza no espaço diferentes aspetos das sociedades humanas em evolução e
interação

 Estabelece relações entre a organização do espaço e os condicionalismos físico-
naturais.
Contextualização:

 Distingue, numa dada realidade, os aspetos de ordem demográfica, económica,
social, política e cultural e estabelece conexões e inter-relações entre eles.
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 Interpreta o papel dos indivíduos e dos grupos na dinâmica social.
 Reconhece a simultaneidade de diferentes valores e culturas e o carácter relativo

dos valores culturais em diferentes espaços e tempos históricos.
 Relaciona a História nacional com a História europeia e mundial, abordando a

especificidade do caso português.
 COMUNICAÇÃO EM HISTÓRIA
 Produz, em função do solicitado, textos com correção linguística, aplicando o

vocabulário específico da disciplina.

B. CONTEÚDOS / TEMAS / DOMÍNIOS A AVALIAR:

A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO
- Os Gregos no séc. V a. C.
- O mundo romano no apogeu do Império

EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E
XVI
- O expansionismo europeu
– Renascimento e Reforma

A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO
SÉCULO XX
- Portugal: Da 1ª República à ditadura militar

DA GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA
MUNDIAL
- Crise, ditaduras e democracia na década de
1930
- A 2ª Guerra Mundial: violência e
reconstrução

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Caracterização da prova

A prova de equivalência à frequência de História apresenta quatro grupos de itens.

A soma das pontuações dos quatro grupos perfaz o total de 100 pontos.

Todos os grupos podem integrar itens de seleção – verdadeiro/falso,
correspondência/associação, ordenação, escolha múltipla - e itens de construção –
resposta curta, completamento, resposta restrita, resposta extensa.

Todos os grupos podem apresentar um ou mais documentos, imagens, gráficos, tabelas ou
mapas.
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QUADRO 1 – Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos)

Itens de seleção e itens de
construção O GRUPO I inclui oito

itens

7 itens – 2.5 pontos cada (17.5
pontos)
1 item – 5 pontos

Itens de seleção e itens de
construção

O GRUPO II inclui nove
itens

5 itens – 2.5 pontos cada (12.5
pontos)
3 itens – 5 pontos cada (15
pontos)
1 item – 10 pontos

Itens de seleção e itens de
construção

O GRUPO III inclui três
itens

2 itens – 2.5 pontos cada (5
pontos)
1 item – 10 pontos

Itens de seleção e itens de
construção O GRUPO IV inclui

cinco itens

2 itens – 2.5 pontos cada (5
pontos)
2 itens – 5 pontos cada (10
pontos)
1 item – 10 pontos

Critérios gerais de classificação

De acordo com as competências no âmbito do programa da disciplina para o 3.º ciclo do
ensino básico:

- Interpretar o conteúdo de diferentes tipos de documentos
- Aplicar corretamente os conceitos históricos
- Localizar no tempo e no espaço eventos e processos históricos
- Compreender condições e motivações dos factos históricos
- Estabelecer / distinguir aspetos de ordem demográfica, económica, social, política

e cultural
- Utilizar com correção a língua portuguesa

Material

O aluno só pode usar na prova, 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 tinta corretora

Duração

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

INGLÊS - LÍNGUA ESTRANGEIRA I

Prova 21 | 3.º Ciclo do Ensino Básico | 2021

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da
disciplina de Inglês, nomeadamente:

 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação

As provas, escrita e oral, têm por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de Inglês - Língua Estrangeira I e destinam-se a
avaliar aprendizagens passíveis de avaliação em provas de duração limitada,
nomeadamente:
-Compreensão e expressão escrita;
-Compreensão e expressão oral.

Caracterização da prova

A prova está organizada em três grupos:

O primeiro grupo – Leitura e Compreensão escrita - é constituído por 4 itens e destina-se à
realização de atividades de compreensão/interpretação de textos cujos temas fazem parte
dos conteúdos socioculturais do programa de Inglês.

O segundo grupo - Aplicação de conteúdos gramaticais - é constituído por 3 itens e consiste
na realização de atividades que permitem demonstrar conhecimento das regras de
utilização das estruturas morfossintáticas da língua.

O terceiro grupo - Produção escrita - consiste na realização de uma atividade de produção
de texto, cujo tema faz parte da área de conteúdos socioculturais do programa de Inglês.

Os itens poderão ser dos seguintes tipos:
- Itens de resposta fechada, que podem ser de resposta curta, completamento,
verdadeiro/falso, associação, escolha múltipla e ordenação;
- Itens de resposta aberta.
Os examinandos respondem a todos os itens em folha própria para o efeito.
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VALORIZAÇÃO DOS DOMÍNIOS E CONTEÚDOS DA PROVA ESCRITA

Domínios Conteúdos Cotações

1º Grupo
Leitura e competência comunicativa:
• Exprimir uma opinião de forma clara.
• Interpretar mensagens escritas.
• Responder de forma adequada, clara

e coerente, do ponto de vista das
ideias, e correta, do ponto de vista
estrutural.

• Interpretar/ identificar significados.

Temas possíveis:

People and Places

Travelling

Mass media (Newspapers
and television)

Food and Eating Habits

50%

2º Grupo
Aplicação de conteúdos gramaticais:
• Utilização correta de estruturas

morfossintáticas em situações
específicas.

Verb Tenses

Passive Voice

Conditional Sentences – types
1 and 2

Relative Clauses

25%

3º Grupo
Produção escrita:
•Redigir um texto escrito de acordo com
um tema proposto, estruturando as ideias
de forma adequada e utilizando
corretamente o vocabulário e as estruturas
da língua inglesa

Temas possíveis:

People and Places

Travelling

Mass media (Newspapers
and television)

Food and Eating Habits

25%

Critérios gerais de classificação

Em relação ao primeiro grupo, as respostas dadas pelo aluno deverão traduzir a
compreensão do texto, revelar capacidade de coerência de discurso, demonstrar
competência na utilização de estruturas adequadas e corretas, vocabulário apropriado e/
ou incluir a citação correta do excerto do texto.

No que diz respeito à aplicação de conteúdos gramaticais, o aluno deverá
reescrever/completar frases inserindo a estrutura gramatical adequada.

No que concerne à produção escrita, o aluno deverá expressar-se com correção, organizar
coerentemente as ideias e utilizar vocabulário adequado e diversificado. A repetição dos
mesmos erros de estrutura / ortografia é irrelevante. Não será atribuída pontuação a
textos que não obedeçam ao tema proposto.

Material
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O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração

A prova escrita terá a duração de 90 minutos.

Caracterização da prova oral

A prova oral tem como objetivo avaliar a compreensão oral e a expressão oral. Esta prova
será realizada em pares.

Compreensão oral

O aluno deverá demonstrar que compreende o significado global da mensagem, o contexto,
a relação entre o locutor e o enunciado, as formas adequadas à situação e intencionalidade
comunicativas e os elementos linguísticos e não linguísticos da comunicação oral.

Expressão oral

O aluno deverá construir enunciados - adequados às diversas situações e objetivos de
comunicação - com um nível de fluência, coesão e coerência aceitáveis.

CONTEÚDOS E ESTRUTURA DA PROVA ORAL

Conteúdos Estrutura Cotação

Socioculturais:

People and Places
Travelling
Mass media (Newspapers
and television)
Food and Eating Habits

Leitura expressiva de um diálogo
Resposta a questões
Descrição de Imagens
Dar opiniões / fazer sugestões
Relato de experiências

Compreensão
oral: 50%

Expressão
oral: 50%

Critérios gerais de classificação

Os enunciados produzidos devem evidenciar: razoável domínio do código fonético inglês;
razoável ritmo e entoação na leitura; compreensão global dos enunciados; alguma
capacidade de emitir opiniões críticas; razoável clareza, síntese e coerência das respostas;
adequação vocabular; uso correto de estruturas.

Material

Não é necessário material.

Duração

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

EDUCAÇÃO FÍSICA

Prova 26 | 3.º Ciclo do Ensino Básico | 2021

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da
disciplina de Educação Física, nomeadamente:

 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de Educação Física e permite avaliar as aprendizagens
enquadradas nas áreas das atividades físicas, capacidades físicas e conhecimentos,
passíveis de avaliação em prova escrita e prática de duração limitada, nomeadamente as
indicadas no quadro 1, que se segue:

QUADRO 1 – APRENDIZAGENS A AVALIAR

Atividades Físicas
Badminton/Ginástica/Voleibol/Futsal

Capacidades Físicas
Flexibilidade/Força Média

Conhecimentos
Elevação e manutenção da aptidão física

Caraterização
Identificação Aptidão física e componentes de saúdeRegulamento

Destrezas e gestos técnicos
Ações técnico-táticas

Bateria de testes do
Fitnessgram

Desenvolvimento das capacidades
motorasSequência gímnica

Sistemas táticos

Caracterização da prova escrita

A prova está organizada por 4 grupos temáticos com indicações de resolução e dados sob a
forma de figuras, tabelas ou gráficos:

Grupo I – Atividades Físicas/Jogos Desportivos Coletivos
1. Identificar o objetivo do jogo, a representação do campo, o número de jogadores, a

duração do jogo e o sistema de pontuação de cada uma das modalidades.
2. Identificar as regras básicas bem como as sanções.



Prova 26 Página 2 de 4

3. Identificar e descrever os gestos técnicos.
4. Identificar e interpretar as ações técnico-táticas individuais e coletivas.
5. Identificar os sistemas táticos referindo as suas principais características.

Grupo II - Atividades Físicas/Ginástica
1. Identificar formas de transporte do material e regras de segurança.
2. Identificar e descrever destrezas gímnicas de solo e acrobática.
3. Identificar e descrever elementos de ligação em sequências gímnicas.

Grupo III - Atividades Físicas/Badminton
1. Identificar o objetivo do jogo, a representação do campo e o sistema de pontuação.
2. Identificar as regras básicas bem como as sanções.
3. Identificar e descrever a pega da raqueta e os gestos técnicos da modalidade.
4. Identificar o objetivo tático dos diferentes batimentos.

Grupo IV - Elevação e Manutenção da Aptidão Física
1. Definir aptidão física e as suas componentes relacionadas com a saúde.
2. Identificar as capacidades motoras e estabelecer a relação com o desenvolvimento da
condição física.

Critérios gerais de classificação da prova escrita

A prova está organizada para uma cotação de 100 pontos, conforme definido no quadro 2,
que se segue:

QUADRO 2 – COTAÇÕES DA PROVA ESCRITA

Grupo Pontuação Tipologia de resposta Nº Itens/Pontuação

I 40
Resposta restrita 4 Itens/5 pontos por item
Escolha múltipla 4 Itens/5 pontos por item

II 30
Resposta restrita 3 Itens/5 pontos por item
Escolha múltipla 3 Itens/5 pontos por item

III 20
Resposta restrita 2 Itens/5 pontos por item
Escolha múltipla 2 Itens/5 pontos por item

IV 10 Resposta alargada 1 Item/5 pontos por item

As classificações a atribuir a cada resposta resultam da aplicação dos seguintes critérios:

- RESPOSTA RESTRITA E ALARGADA
As respostas corretas são classificadas com a pontuação total do item;
As respostas incorretas são classificadas com 0 pontos;
As respostas em que exista afastamento dos aspetos de conteúdo são classificadas com 0
pontos;
As respostas que contenham dados que revelem contradição em relação aos elementos
considerados corretos são classificadas com 0 pontos;
As respostas que apresentem dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva
dos elementos solicitados são classificadas com 0 pontos;
As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com 0 pontos;
A ausência de resposta é classificada com 0 pontos.
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- RESPOSTA DE ESCOLHA MÚLTIPLA
As respostas que identifiquem corretamente as afirmações, de acordo com a respetiva
chave de resposta, são classificadas com a pontuação total do item;
As respostas incorretas são classificadas com 0 pontos;
As respostas em que é assinalada uma escolha incorreta são classificadas com 0 pontos no
item assinalado incorretamente;
As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com 0 pontos por item;
A ausência de resposta é classificada com 0 pontos por item.

Material da prova escrita

Material de escrita, caneta ou esferográfica, de tinta preta ou azul.

Duração da prova escrita

A prova tem a duração de 45 minutos.

Caracterização da prova prática

A prova está organizada por 4 grupos temáticos com apresentação de exercícios critério e
dados de origem áudio ou audiovisual:

Grupo I – Capacidades Físicas/ Flexibilidade e Força Média
1. Realiza os testes da bateria Fitnessgram de força média;
2. Realiza os testes da bateria Fitnessgram de flexibilidade de ombros.

Grupo II - Atividades Físicas/Ginástica
1. Realiza uma sequência gímnica com 3 elementos gímnicos e 2 elementos de ligação.

Grupo III - Atividades Físicas/Badminton
1. Realiza um percurso mantendo o volante no ar;
2. Executa 3 batimentos diferentes.

Grupo IV – Atividades Físicas/ Futsal e Voleibol
1. Identifica gestos técnicos e gestos técnico-táticos;
2. Realiza percursos de controlo de bola;
3. Executa gestos técnicos de finalização, receção e passe;
4. Executa gestos táticos de enquadramento e ações de defesa e ataque.

Critérios gerais de classificação da prova prática

A prova está organizada para uma cotação de 100 pontos conforme definido no quadro 3,
que se segue:

QUADRO 3 – COTAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

Grupo Pontuação Tipologia de resposta Pontuação

I 20 2 Exercícios critérios 10 pontos por exercício

II 30 1 Exercício critério 30 pontos
(6 pontos por elemento)
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III 10
1 Exercício critério 4 pontos

1 Exercício critério 6 pontos
(2 pontos por batimento)

IV 40
Questionamento Direto 10 pontos

6 Exercícios critérios 30 pontos
(5 pontos por exercício)

As classificações a atribuir a cada exercício critério resultam da aplicação dos critérios de
êxito definidos no quadro 4, apresentado na página que se segue:

QUADRO 4 – CRITÉRIOS DE ÊXITO

Grupo Pontuação Tipologia de resposta Critério de Êxito

I 30 Exercícios critério

. Execução das componentes críticas;

. Nível de desempenho de acordo com as
tabelas de referência para o género e
idade.

II 20 Exercício critério . Execução das componentes críticas;
. Manutenção da fluidez na sequência.

III 30 Exercícios critério . Sustentação do volante no ar;
. Execução das componentes críticas.

IV 20
Questionamento Direto . Utilização do vocabulário específico.

Exercícios critério . Execução das componentes críticas;
. Eficácia das ações táticas.

Material da prova prática

Material adequado para a prática de atividade física nas instalações da escola.

Duração da prova prática

A prova tem a duração de 45 minutos.
A comparência à prova deverá realizar-se com 20 minutos de antecedência para a
realização do aquecimento.

Classificação final da prova

A classificação final da prova corresponde à média ponderada e arredondada às unidades
das classificações obtidas nas duas componentes, tendo a componente escrita o valor de
30% e a componente prática o valor de 70%.
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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

PORTUGUÊS - Componente escrita

Prova 91 | 3.º Ciclo do Ensino Básico | 2021

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho

O presente documento divulga informação relativa à componente escrita da prova de
equivalência à frequência da disciplina de Português, nomeadamente:

 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de Português 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.

Caracterização da prova

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 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.
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.

Critérios gerais de classificação
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São aplicados os critérios gerais de classificação da última prova final de Português do 3.º
ciclo realizada, da responsabilidade do IAVE.

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.

Duração

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

PORTUGUÊS - Componente oral

Prova 91 | 3.º Ciclo do Ensino Básico | 2021

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho

O presente documento divulga informação relativa à componente oral da prova de
equivalência à frequência da disciplina de Português, nomeadamente:

 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação

A componente oral da prova de equivalência à frequência tem por referência o Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de Português e
permite avaliar as aprendizagens no domínio da oralidade (compreensão/expressão oral).

Caracterização da prova

Os itens podem ter como suporte textos (literários e textos não literários) ou outros
documentos.
A resposta aos itens do domínio da oralidade pode implicar a mobilização de aprendizagens
de outros domínios.
A resposta aos itens que têm como suporte textos literários pode implicar a mobilização de
conhecimentos sobre as obras e os textos obrigatoriamente estudados no 9.º ano de
escolaridade.
A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três momentos.
A distribuição da cotação pelos momentos apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1 – Distribuição da cotação

Momentos Atividades a realizar Cotação
(em pontos)

I
Leitura em voz alta

Leitura expressiva de um texto. 15

II
Interação oral

Resposta a questões sobre o texto lido. 60

III
Exposição oral

Produção de um comentário a partir de suportes
apresentados pelo júri.
OU

25
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Apresentação e justificação de pontos de vista pessoais
relacionados com a temática do texto analisado.

Critérios gerais de classificação

A avaliação dos desempenhos dos alunos será feita com base nos critérios seguintes:
- capacidade de compreensão das tarefas/questões propostas;
- pertinência, coerência e adequação das ideias/pontos de vista apresentados;
- fluência e correção da leitura em voz alta;
- adequação dos recursos linguísticos utilizados para iniciar, manter e terminar um discurso;
- fluência da comunicação (perseverança na produção do discurso; ausência de pausas que
perturbam a compreensão dos discursos);
- adequação do discurso produzido;
- correção do discurso produzido (nos planos fonológico, lexical, sintático, semântico e
discursivo/textual);
- capacidade de variar a entoação, as pausas e o ritmo do discurso de acordo com a
mensagem a transmitir;
- pertinência, adequação e variedade dos mecanismos de coesão utilizados, tendo em vista
a produção de um discurso claro e organizado;
- adequação dos meios utilizados para compensar dificuldades de comunicação.

Material

Todo o material a utilizar durante a prova será fornecido pelo júri.
Não é permitida a consulta de dicionário.

Duração

A prova tem a duração máxima de 15 minutos.



Prova 92 Página 1 de 4

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

MATEMÁTICA

Prova 92 | 3.º Ciclo do Ensino Básico | 2021

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da
disciplina de Matemática, nomeadamente:

 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de Matemática e permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação numa prova de duração limitada.

Caracterização da prova

A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2), sendo permitido o uso de
calculadora apenas na resolução do Caderno 1.
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. A cotação total dos itens do Caderno 1 é,
aproximadamente, 40% da cotação total da prova.
A distribuição da cotação da prova é a seguinte:
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Critérios gerais de classificação

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica, por níveis de desempenho ou
por etapas, de acordo com os critérios específicos. A cada nível de desempenho e a cada
etapa corresponde uma dada pontuação.
As respostas que apresentem apenas o resultado final, quando a resolução do item exige a
apresentação de cálculos ou de justificações, são classificadas com zero pontos.
A classificação a atribuir às respostas aos itens de construção pode estar sujeita a
desvalorizações, de acordo com os critérios gerais e específicos.
A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da
prova, em simultâneo com as instruções de realização.

Material

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino
(modelo oficial).
O aluno deve ser portador de:
• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;
• material de desenho e de medição: lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro
e transferidor;
• calculadora que satisfaça cumulativamente as seguintes condições:

– ter, pelo menos, as funções básicas , ,, , , ;
- ser silenciosa;
– não necessitar de alimentação exterior localizada;
– não ter cálculo simbólico (CAS);
– não ter capacidade de comunicação à distância;
– não ter fita, rolo de papel ou outro meio de impressão.
O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de
desenho.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos,
distribuídos da seguinte forma:
• Caderno 1 (é permitido o uso de calculadora) – 35 minutos, a que acresce a tolerância de
10 minutos;
• Caderno 2 (não é permitido o uso de calculadora) – 55 minutos, a que acresce a
tolerância de 20 minutos.
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 nem as folhas de resposta. Durante este período, bem como no período de
tolerância relativo à resolução do Caderno 1, os alunos não podem sair da sala. As folhas
de resposta relativas aos dois cadernos são recolhidas no final do tempo previsto para a
realização da prova.
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Graus Seno Cosseno Tangente Graus Seno Cosseno Tangente
1 0,0175 0,9998 0,0175 46 0,7193 0,6947 1,0355
2 0,0349 0,9994 0,0349 47 0,7314 0,6820 1,0724
3 0,0523 0,9986 0,0524 48 0,7431 0,6691 1,1106
4 0,0698 0,9976 0,0699 49 0,7547 0,6561 1,1504
5 0,0872 0,9962 0,0875 50 0,7660 0,6428 1,1918
6 0,1045 0,9945 0,1051 51 0,7771 0,6293 1,2349
7 0,1219 0,9925 0,1228 52 0,7880 0,6157 1,2799
8 0,1392 0,9903 0,1405 53 0,7986 0,6018 1,3270
9 0,1564 0,9877 0,1584 54 0,8090 0,5878 1,3764
10 0,1736 0,9848 0,1763 55 0,8192 0,5736 1,4281
11 0,1908 0,9816 0,1944 56 0,8290 0,5592 1,4826
12 0,2079 0,9781 0,2126 57 0,8387 0,5446 1,5399
13 0,2250 0,9744 0,2309 58 0,8480 0,5299 1,6003
14 0,2419 0,9703 0,2493 59 0,8572 0,5150 1,6643
15 0,2588 0,9659 0,2679 60 0,8660 0,5000 1,7321
16 0,2756 0,9613 0,2867 61 0,8746 0,4848 1,8040
17 0,2924 0,9563 0,3057 62 0,8829 0,4695 1,8807
18 0,3090 0,9511 0,3249 63 0,8910 0,4540 1,9626
19 0,3256 0,9455 0,3443 64 0,8988 0,4384 2,0503
20 0,3420 0,9397 0,3640 65 0,9063 0,4226 2,1445
21 0,3584 0,9336 0,3839 66 0,9135 0,4067 2,2460
22 0,3746 0,9272 0,4040 67 0,9205 0,3907 2,3559
23 0,3907 0,9205 0,4245 68 0,9272 0,3746 2,4751
24 0,4067 0,9135 0,4452 69 0,9336 0,3584 2,6051
25 0,4226 0,9063 0,4663 70 0,9397 0,3420 2,7475
26 0,4384 0,8988 0,4877 71 0,9455 0,3256 2,9042
27 0,4540 0,8910 0,5095 72 0,9511 0,3090 3,0777
28 0,4695 0,8829 0,5317 73 0,9563 0,2924 3,2708
29 0,4848 0,8746 0,5543 74 0,9613 0,2756 3,4874
30 0,5000 0,8660 0,5774 75 0,9659 0,2588 3,7321
31 0,5150 0,8572 0,6009 76 0,9703 0,2419 4,0108
32 0,5299 0,8480 0,6249 77 0,9744 0,2250 4,3315
33 0,5446 0,8387 0,6494 78 0,9781 0,2079 4,7046
34 0,5592 0,8290 0,6745 79 0,9816 0,1908 5,1445
35 0,5736 0,8192 0,7002 80 0,9848 0,1736 5,6713
36 0,5878 0,8090 0,7265 81 0,9877 0,1564 6,3138
37 0,6018 0,7986 0,7536 82 0,9903 0,1392 7,1154
38 0,6157 0,7880 0,7813 83 0,9925 0,1219 8,1443
39 0,6293 0,7771 0,8098 84 0,9945 0,1045 9,5144
40 0,6428 0,7660 0,8391 85 0,9962 0,0872 11,4301
41 0,6561 0,7547 0,8693 86 0,9976 0,0698 14,3007
42 0,6691 0,7431 0,9004 87 0,9986 0,0523 19,0811
43 0,6820 0,7314 0,9325 88 0,9994 0,0349 28,6363
44 0,6947 0,7193 0,9657 89 0,9998 0,0175 57,2900
45 0,7071 0,7071 1,0000
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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Prova 96 | 3.º Ciclo do Ensino Básico | 2021

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da
componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento, nomeadamente:

 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as
Aprendizagens Essenciais e a Estratégia de Educação para a Cidadania da EAMCN e permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada,
incidindo nomeadamente sobre os seguintes domínios:

 Os Media
 Direitos Humanos
 Interculturalidade
 Igualdade de Género

Caracterização da prova

A prova de Cidadania e Desenvolvimento é uma prova oral com recurso a suporte textual.

O aluno responde a um questionário elaborado a partir de texto/ imagem/ fotografia /
esquema/ gráfico.

A prova é cotada para 100 pontos.
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Critérios gerais de classificação

Na avaliação serão observados os seguintes critérios:
 Adequação da resposta às questões colocadas;
 Espírito crítico;
 Capacidade de argumentação;
 Correção do discurso / adequação vocabular.

Material

Todo o material a utilizar durante a prova será fornecido pelo júri.

Não é permitida a consulta de dicionário.

Duração

A prova tem a duração máxima de 15 minutos.
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