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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  

 Prova 07 |2016 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico- Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, alterados pelos Decreto-Lei 91/2013 de 

10 de Julho e Decreto-Lei nº17/2016 de 4 de Abril. 

 

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

Educação Tecnológica, a realizar em 2016, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Material; 

• Duração.  

• Critérios gerais de classificação; 

 

Este documento vai ser divulgado na escola-sede do Agrupamento e na página eletrónica: 

www.aepjm.pt/joomla 

 

Objeto de Avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova de componente escrita e de componente prática de duração limitada.  

 

Caraterização da prova: 

A prova é constituída por componente escrita e componente prática.  

Cada componente está organizada sob a forma de grupos/questões. 

A cotação total da prova é de 100 pontos para cada uma das suas componentes. 

 

 

Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães 

http://www.aepjm.pt/joomla
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 Componente escrita  
 

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

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

GRUPOS Domínios COTAÇÃO (em pontos) 

I TÉCNICA 25 

II DISCURSO 30 

III REPRESENTAÇÃO 20 

IV PROJETO 25 

 

 

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

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS 

 

COTAÇÃO POR ITEM 

(em pontos) 

ITENS DE 

SELEÇÃO 

Associação/correspondência 

Ordenação 

2 a 5 5 a 25 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 

Completamento 

2 a 4 

2 a 7 

2 a 10 

2 a 10 
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 Componente prática 
 

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

Quadro 3 – Distribuição da cotação 

GRUPOS Domínios COTAÇÃO (em pontos) 

1 DISCURSO 70 

2 PROJETO 30 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 4. 

Quadro 4 – Tipologia, número de itens e cotação 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS 

 

COTAÇÃO POR ITEM 

(EM PONTOS) 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 1 a 3 

5 a 40 Construção geométrica 

Técnica 

1 a 8 

 

 

Material 

 

O estabelecimento de ensino fornecerá: 

 Folha de prova modelo Editorial do Ministério da Educação;  

 Uma folha de papel cavalinho de formato A3 para esboços; 

 Cartolina. 

O aluno deve ser portador do material que se indica de seguida: 

 Lápis H e HB;  

 Caneta/Esferográfica (preta ou azul); 

 Borracha; 

 Afia Lápis; 



  4 / 5 

 

 Régua graduada de 40 cm; 

 Esquadro; 

 Compasso; 

 Materiais e utensílios para pintar (canetas de feltro e lápis de cor); 

 Tesoura; 

 Tubo de cola líquida universal. 

 

Duração 

 

A prova tem a duração de noventa minutos, com uma componente escrita de quarenta e cinco minutos e 

uma componente prática de quarenta e cinco minutos. 

 

Critérios gerais de classificação 

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

de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. As respostas/exercícios 

ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

Nos exercícios em que se pretende apresentar uma sequência lógica, a cotação total do item só é atribuída 

às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente correta e completa. São classificadas 

com zero pontos as respostas em que: 

 Seja apresentada uma sequência incorreta; 

 Seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.  

 

 

COMPONENTE ESCRITA 

A distribuição dos pontos será feita em função: 

Itens de selecção 

Associação/ correspondência:  

A cotação total é atribuída às respostas totalmente certas;   

Respostas incorretas zero pontos;  

Cotação atribuída dependendo do número de associações/correspondências certas;  

 

Ordenação: 

A cotação total é obtida na sequência lógica da ordenação; 
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Itens de Construção 

Nos itens de resposta curta, a cotação é atribuída às respostas totalmente corretas. Podem ser atribuídas 

pontuações a resposta parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de completamento, a cotação será atribuída às respostas totalmente corretas. 

 

 COMPONENTE PRÁTICA 

Itens de Construção 

Resposta Curta 

 Nos itens de resposta curta, a cotação é atribuída às respostas totalmente corretas. Podem ser atribuídas 

pontuações a resposta parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Construção Geométrica/ Técnica  

 Rigor técnico e boa apresentação do trabalho.  

 O cumprimento das diversas fases do projeto, assim como a clareza do traço e rigor. Correta 

utilização dos métodos na resolução de problemas.  

 Capacidade de representação; 

 Qualidade expressiva dos materiais e aplicações técnicas;  

 A cotação atribuir a cada do projeto resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos . 

Serão ainda considerados os seguintes critérios: 

 Utilização correta do vocabulário específico da disciplina. 

 Rigor nas construções dos traçados geométricos com a penalização de 1 ponto por cada falha de 

rigor. 

 Criatividade e expressividade. 

 Respostas adequadas às questões da prova. 

 

 

 

maio 2016 


