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

Matemática, a realizar em 2019, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico e permite avaliar a 

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

• Números e Operações (NO) 

• Geometria e Medidas (GM) 

• Funções, Sequências e Sucessões (FSS) 

• Álgebra (ALG) 

• Organização e Tratamento de Dados (OTD) 

 

 
Caracterização da prova 

A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2), sendo permitido o uso da calculadora apenas no 

Caderno 1. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

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 domínios no programa e nos documentos 

orientadores ou à sequência dos seus conteúdos. 
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Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do programa. 

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

resposta restrita). 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A distribuição da cotação pelos domínios do programa e metas curriculares apresenta-se no quadro I. 

 

Quadro I 

Domínios/Temas 
Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

Números e Operações (NO) 5 a 15 

90 

Geometria e Medida (GM) 30 a 40 

Funções, Sequências e Sucessões (FSS) 10 a 25 

Álgebra (ALG) 10 a 20 

Organização e Tratamento de Dados 5 a 15 

 

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

 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

Material 

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

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

O aluno deve ser portador de: 

- 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 + , − ,× ,÷ , √  , √
3

 

• não ser gráfica; 

• ser silenciosa; 

• não necessitar de alimentação exterior localizada; 
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• não ter cálculo simbólico (CAS); 

• não ter capacidade de comunicação à distância; 

• não ter fita, rolo de papel ou outro meio de impressão. 

 

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. 

Durante este período, bem como no período de tolerância relativo à resolução do Caderno 1, 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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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Introdução 

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

Português, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Português em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 3.º ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 

a disciplina. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova é escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta quatro grupos de itens, relativos a quatro dos temas lecionados ao longo do 3º ciclo e 

selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de escolha múltipla, associação, ordenação, 

completamento, resposta curta, resposta restrita e resposta extensa). 

A prova é cotada para 100 pontos.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I Oralidade (compreensão) 

Escolha múltipla 
Associação 
Ordenação 
Completamento 

3 a 5 15 

90 m 

+ 

30 m de 

tolerância 

II Leitura e Educação Literária 

Escolha múltipla 
Associação 
Ordenação 
Completamento 
Resposta curta 
Resposta restrita 

5 a 12 35 

III Gramática 

Escolha múltipla 
Associação 
Ordenação 
Completamento 

4 a 6 20 

IV Escrita Resposta extensa 1 30 

 

 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

No caso das provas de equivalência a frequência do ensino secundário, as respostas são registadas em folha 

própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Exame a Nível de Escola do ensino secundário da 

disciplina de Filosofia a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Filosofia em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do ensino secundário, atingiu as metas curriculares definidas, a nível 

nacional, para a disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta 4 grupos de itens, relativos a 3 dos módulos lecionados ao longo do ensino secundário e 

selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de seleção e de construção). 

A prova é cotada para 200 pontos.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas 
Tipologia de 

itens 

Número 

de itens 

Cotação 

(em 

pontos) 

Duração 

(minutos) 

I 

Módulo II. A ação humana e os valores  

1. A ação humana – análise e compreensão do 
agir   

1.1. A rede concetual da ação 
1.2. Determinismo e liberdade na ação humana 
2. Os valores – análise e compreensão da 
experiência valorativa   
2.1. Valores e valoração 
2.2. 2.2. Valores e cultura – a diversidade e o diálogo 

de culturas 

 

Itens de 

seleção 

 

6 a 8 30 a 40 

 

 

120 

+ 

30 

II 

3. Dimensões da ação humana e dos valores  

 3.1. A dimensão ético-política – análise e 

compreensão da experiência convivencial   

3.1.3. A necessidade de fundamentação da moral – 

análise comparativa de duas perspetivas filosóficas:  

a ética deontológica de Kant e a ética utilitarista de 

Stuart Mill 

3.1.4. Ética, direito e política – liberdade e justiça 

social; igualdade e diferenças; justiça e equidade: a 

teoria da justiça de John Rawls 

Itens de 

seleção 

 

8 a 12 40 a 60 

III 

Módulo III. Racionalidade argumentativa e filosofia  

1. Argumentação e lógica formal  
1.1. Distinção validade – verdade 
1.2. Formas de inferência válida:   Lógica 
Proposicional 
2.  Argumentação e retórica 
2.2. O discurso argumentativo – principais tipos de 
argumentos e falácias informais 

Itens de 

seleção 

 

Itens  

de 

construção 

8 a 12 40 a 60 

IV 

Módulo IV. O conhecimento e a racionalidade 
científica e tecnológica 

1. Descrição e interpretação da atividade 
cognoscitiva   
1.1. Estrutura do ato de conhecer 
1.2. Análise comparativa de duas teorias explicativas 
do conhecimento: o racionalismo de Descartes e o 
empirismo de D. Hume.  
 
2. Estatuto do conhecimento científico   

2.2. Ciência e construção – validade e 
verificabilidade das hipóteses; a conceção indutivista 
do método científico e o falsificacionismo de Karl 

 

 

Itens de 

seleção 

 

 

8 a 12 

 

50 a 70 
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Popper.   

2.3. A racionalidade científica e a questão da 
objetividade: as perspetivas de Popper e de Thomas 
Kuhn acerca da evolução da ciência e da 
objetividade do conhecimento científico. 

 

Itens de seleção 

Os itens de seleção implicam a escolha da resposta correta a partir de várias opções dadas e podem apresentar os 

formatos seguintes:  

• escolha múltipla;  

• associação; 

• verdadeiro/falso;  

• completamento.  

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

Os itens de construção implicam a produção de uma resposta cuja estrutura e cuja extensão dependem das 

instruções de realização e podem apresentar os formatos seguintes:  

• resposta curta;  

• resposta restrita. 

Nos itens de resposta curta, a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma palavra, de uma expressão, de 

uma frase, de um símbolo ou de uma fórmula. A classificação das respostas a estes itens é dicotómica.  

Nos itens de resposta restrita, a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma explicação, de uma 

previsão, de uma conclusão, ou de uma representação ou de uma construção gráfica.  

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

Material 

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

No caso das provas do ensino secundário, as respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo 

estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 120 + 30 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa ao exame nível de escola do secundário da disciplina de 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Matemática Aplicada às Ciências Sociais em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do secundário, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, 

para a disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta 6 grupos de itens, relativos aos 5 dos temas lecionados ao longo do secundário e 

selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens 

de construção (por exemplo, resposta restrita e resposta extensa). 

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

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do que um dos 

temas do programa. 

A prova inclui formulário igual ao da prova  835 

A prova é cotada para 200 pontos.  
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A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

 Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

1 Métodos de Apoio à Decisão 
• itens de seleção 

• itens de construção 
De 25 a 40 

150 min 

+ 

30 min 

2 e 3 Estatística 
• itens de seleção 

• itens de construção 
De 60 a 85 

4 Modelos Matemáticos 
• itens de seleção 

• itens de construção 
De 20 a 30 

2 e 5 Modelos de Probabilidade 
• itens de seleção 

• itens de construção 
De 25 a 40 

6 Inferência Estatística • itens de construção De 20 a 30 

 

 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. O uso de lápis só é 

permitido nas construções que envolvam a utilização de material de desenho, devendo o resultado final ser 

apresentado a tinta. 

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

e transferidor), assim como de uma calculadora gráfica. 

A lista das calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Educação 

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

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 150 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Exame a Nível de Escola do Secundário da disciplina 

de Geografia A, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Geografia A em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do Secundário, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, 

para a disciplina. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta seis grupos de itens, relativos a seis dos temas lecionados ao longo do secundário e 

selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de seleção, correspondência e construção de 

resposta curta ou extensa). 

A prova é cotada para duzentos pontos. 

  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

1 
A posição de Portugal na Europa e no 

Mundo 
Itens de seleção 6 30 

120 

+ 

30 

2 
A população, utilizadora de recursos e 

organizadora de espaços 
Itens de seleção 6 30 

3 
Os recursos naturais de que a população 

dispõe: usos, limites e potencialidades 

Itens de seleção 

Itens de correspondência 
6 30 

4 
A população, como se movimenta e como 

comunica 
Itens de seleção 6 30 

5 
Os espaços organizados pela população:  

- As áreas rurais em mudança 

Itens de construção 

(resposta curta e ou 

extensa) 

3 40 

6 

Os espaços organizados pela população: 

- As áreas urbanas: organização e dinâmica 

internas 

- A rede urbana e as novas relações 

cidade-campo 

Itens de construção 

(resposta curta e ou 

extensa) 

3 40 

 

 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

No caso das provas de equivalência a frequência do ensino secundário, as respostas são registadas em folha 

própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 120 + 30 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico das áreas de Expressão e Educação Plástica, Expressão e Educação Musical e Expressão e Educação 

Dramática do 4.º Ano, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação; 

 Caraterização da prova; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os Programas de Expressão e Educação Plástica, Expressão e Educação Musical e 

Expressão e Educação Dramática, em vigor e pretende avaliar a capacidade expressiva do aluno.  

Na área de Expressão e Educação Plástica, a prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação em prova 

escrita de duração limitada, abrangendo os domínios e conteúdos constantes no quadro seguinte:  

 

Área Bloco Domínio Conteúdos 

Expressão e 

Educação 

Plástica 

Descoberta e 

organização 

progressiva de 

superfícies 

 Atividades 

gráficas sugeridas. 

 Ilustrar de forma pessoal.  

 Criar frisos de cores, preenchendo quadrículas. 

 Atividades de 
pintura sugerida. 

 Desenhar e pintar. 
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Nas áreas de Expressão e Educação Musical e Expressão e Educação Dramática, a prova permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação em prova prática de duração limitada, nos domínios e conteúdos, constantes 

nos quadros seguintes:  

 

Área Bloco Domínios Conteúdos 

Expressão e 

Educação 

Musical 

Experimentação, 

desenvolvimento 

e criação musical 

 Desenvolvimento 
auditivo. 

 Identificar sons isolados do meio próximo. 

 Expressão e criação 
musical. 

 Utilizar diferentes maneiras de produzir sons com 
a voz e com instrumentos musicais.  

 

Área Blocos Domínios Conteúdos 

Expressão e 

Educação 

Dramática 

 

Jogos 

dramáticos 

 

 Linguagem não-verbal. 
 Improvisar atitudes, gestos, movimentos a partir 
de diferentes estímulos sonoros ou verbais . 

 Linguagem verbal e 

gestual. 

 Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e 

movimentos, constituindo sequências de ações em 

situações imaginadas, envolvendo personagens. 

Jogos de 

exploração 
 Espaço. 

 Orientar-se no espaço a partir de referências 

visuais, auditivas ou táteis.  

  

A prova permite avaliar se o aluno no final do 1.º Ciclo, atingiu as aprendizagens curriculares definidas, a nível 

nacional. 

 

Caraterização da prova 

 

A prova apresenta no total dois grupos de itens. 

No grupo I, componente escrita, avalia-se a aprendizagem na área da Expressão e Educação Plástica. 

No grupo II, componente prática, avalia-se a aprendizagem nas áreas da Expressões Musical e Dramática. 

A prova é cotada para 100 pontos.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I e no Quadro II. 

 

Quadro I - Valorização relativa das Áreas 

Grupos Áreas Cotação (em pontos) 

I Expressão e Educação Plástica 50 

II 
Expressão e Educação Musical e 
Expressão e Educação Dramática 

50 
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Quadro II – Tipologia, número de questões e cotação 

Grupos Tipologia das questões 
Número de 

itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

I Questões de construção 2 a 4 10 a 20 

II 

Questões de 

seleção 
Associação/correspondência 
ou ordenação 

1 a 4 6 a 14 

Questões de construção 1 a 4 6 a 14 

 

A prova inclui itens de seleção (associação/correspondência e/ou ordenação) e itens de construção. 

Nos itens de construção, a resposta pode ser constituída, por representação ou registo gráfico, por uma construção 

plástica, por expressão verbal, mímica, gestual ou percussão corporal.  

 

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 previsto nas grelhas de classificação/ 

registo de desempenho do aluno.  

 

ITENS DE SELEÇÃO 

 

Associação/correspondência 

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

Ordenação 

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 qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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Itens de construção 

Os critérios de classificação dos itens de construção podem apresentar-se organizados por níveis de desempenho. A 

cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de resposta curta em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de 

desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias. 

  

Material 

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

Nas provas de equivalência à frequência do Ensino Básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

Para a componente escrita de Expressão e Educação Plástica é ainda necessário lápis de grafite HB (n.º2), borracha 

branca, afiadeira, lápis de cor e compasso. 

Não é permitido o uso de corretor. 

O professor classificador necessita do Guião da Componente Prática (Expressões Artísticas), um computador com 

colunas, um cronómetro, uma pen com o suporte áudio e uma caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

Duração 

A prova de Expressões Artísticas (componente escrita + componente prática) tem a duração de 90 minutos (45 

minutos + 45 minutos). 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Estudo do Meio, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa 

de Óbidos, nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios de Classificação 

 Material 

 Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Estudo do Meio em vigor. A prova desta disciplina permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação em prova escrita de duração limitada, no domínio dos seguintes blocos: 

Descoberta de si mesmo; Descoberta dos outros e das instituições; Descoberta do Ambiente Natural; Descoberta 

das inter-relações entre espaços; Descoberta dos materiais e objetos e Descoberta das inter-relações entre a 

Natureza e a Sociedade. 

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Estudo do Meio  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  01/07/2019    Hora 09h30 

1.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  22/07/2019          Hora 09h30 
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Caraterização da prova 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

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

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa Curricular. 

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

A prova é cotada para 100 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I e no Quadro II. 

 
Quadro I – Valorização relativa aos Blocos 

 
 

Quadro II – Tipologia, número de questões e cotação 

Tipologia das questões Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Completamento 

20 a 40 1 a 8 Associação/correspondência 

Ordenação 

Itens de construção 

Resposta curta 

5 a 15 1 a 8 

Resposta restrita 

 

A prova inclui itens de seleção (completamento, associação/correspondência e/ou ordenação) e itens de 

construção. 

Nos itens de construção, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra ou a uma expressão.  

 

Bloco Domínio Cotação (EM PONTOS) 

I À descoberta de si mesmo. 15 a 25 

II À descoberta dos outros e das instituições. 12 a 20 

III À descoberta do ambiente natural. 20 a 40 

IV À descoberta das inter-relações entre espaços. 10 a 15 

V À descoberta dos materiais e objetos. 5 a 15 

VI À descoberta das Inter Relações entre a Natureza e a Sociedade. 15 a 20 
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Critérios 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, previsto na grelha de classificação. 

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(s) resposta(s) 

que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

Completamento 

A cotação total do item só 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 

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Ordenação 

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 qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, uma dada 

pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao 

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

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e/ou as 

expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente 

válido e adequado ao solicitado. 

 
Resposta curta 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis 

de desempenho. 

Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho, as respostas 

corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são classificadas com zero pontos. 

Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

Se a resposta 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 atribuída a 

classificação de zero pontos. 

 
Resposta restrita 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

Se a resposta 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 atribuída a 

classificação de zero pontos. 

 
Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta e lápis de cor. 

Nas provas de equivalência a frequência do Ensino Básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 
Duração 

A prova de Estudo do Meio (componente escrita) tem a duração de 60 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 1º ciclo da 

disciplina de Inglês, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Inglês em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 1º ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 

a disciplina. 

 

Caracterização da prova escrita 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta seis grupos de itens, relativos a onze dos temas lecionados ao longo do 1º ciclo e 

selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de seleção: escolha múltipla, 

associação/correspondência, verdadeiro/falso, completamento e/ou ordenação) e itens de construção (resposta 

curta, resposta restrita e/ou resposta extensa). 

A prova é cotada para 100 pontos. 

Peso: 50%  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Inglês  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  28/06/2019    Hora 14h30 

1.º Cíclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  19/07/2019          Hora 14h30 
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Caracterização da prova oral 

A prova inclui uma prova oral, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova oral apresenta três grupos de itens, relativos a treze dos temas lecionados ao longo do 1º ciclo e 

selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de produção/interação oral e por itens de 

seleção e de organização de informação). 

A prova  oral é cotada para 100 pontos. 

Peso: 50%  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro II. 

 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I 

Audição e Compreensão Oral 

(Listening and Listening 

comprehension) 

-Itens de seleção 

-Itens de construção (resposta 

curta) 

A. 1-5 

B. 1- 4 
27 

60 II 
Leitura e Compreensão Escrita 

(Reading and Comprehension) 
-Itens de seleção A.  1-7 21 

III Gramática (Grammar) - Itens de construção A.  1-5 20 

IV Escrita (Writing)  - Item de construção A. 1 32 

 

Quadro II 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I 

Compreensão oral e expressão oral 

(Listening comprehension and 

speaking) 

- Itens de construção (resposta 

Curta e resposta restrita) 

- Itens de expressão oral 

10 30* 

15 II 

Leitura em voz alta e compreensão da 

leitura 

(Reading and Comprehension) 

- Itens de expressão oral 

- Itens de construção (resposta 

Curta e resposta restrita) 

 

11 
40* 

III 

Compreensão oral e expressão oral 

(Listening comprehension and 

speaking) 

- Itens de construção (resposta 

Curta e resposta restrita) 

- Itens de expressão oral 

8 30* 
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* É possível consultar com maior detalhe  a cotação (em pontos), no documento que descreve os descritores de 

oralidade, entregue como anexo à Prova. 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

Nota: A classificação final da prova resulta da média aritmética da prova escrita e da prova oral. 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

No caso das provas de equivalência a frequência do ensino secundário, as respostas são registadas em folha 

própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 60 minutos. 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Matemática, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caraterização da prova 

 Critérios de Classificação 

 Material 

 Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Matemática do 1.º Ciclo do Ensino Básico, em vigor e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

Nesta prova, serão avaliados os conteúdos dos três temas previstos no Programa Curricular. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. Os alunos 

devem ser capazes de estabelecer conexões entre diferentes relações e conceitos matemáticos e, também, entre 

estes e situações não matemáticas. 

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Matemática  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  28/06/2019    Hora 09h30 

1.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  19/07/2019          Hora 09h30 
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Caraterização da prova 

A prova tem dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2).  

O aluno realiza a prova no enunciado. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, figuras, tabelas, gráficos, 

palavras ou expressões. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do Programa Curricular. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do Programa. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos temas na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 
Quadro 1 — Valorização dos temas 

Temas 
Cotação 

(em pontos) 
 
Tema I — Números e operações 50 a 65 
 
Tema II — Geometria e Medida  50 a 75 
 
Tema III — Organização e tratamento de dados 25 a 40 

 
 

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 

Escolha múltipla 

Associação Ordenação 

Completamento 

Verdadeiro/Falso 

1 a 8 
 

1 a 6 
 

Itens de construção 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

1 a 12 1 a 6 

 

Nota: 

A maioria dos itens de construção deve contemplar questões de completamento e questões de resposta curta. 
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Critérios 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 são classificadas com zero pontos. 

 

 

 

Itens de seleção   

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.  

Nos itens de ordenação, a cotação do item é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja 

integralmente correta e completa. Caso o aluno cometa apenas uma troca na ordenação, é atribuída metade da 

cotação. 

Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 
 
 
Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item é atribuída às respostas corretas. Poderão 

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

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa corresponde uma dada 

pontuação. 

Salvo indicação em contrário no critério específico, à classificação do item deve ser aplicada a desvalorização 

correspondente a erros de cálculo que envolvam as quatro operações elementares.  
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Material 

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

O uso do lápis só é permitido nos itens em que essa indicação é dada, nomeadamente, nas construções que 

envolvam a utilização de material de desenho. 

O aluno deve ser portador de material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua graduada e compasso). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 

A prova de Matemática (componente escrita) tem a duração de 90 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do primeiro ciclo 

da disciplina de Português Língua Não Materna, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa 

de Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova oral e escrita têm por referência as Orientações Programáticas de Português Língua Não Materna (PLNM) e 

outros documentos orientadores, com destaque para o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – 

QECR (2001), e permitem avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. Nas 

provas, são objeto de avaliação os domínios da Leitura, da Escrita e das Competências Comunicativas dos respetivos 

níveis de proficiência linguística. 

A prova permite avaliar se o aluno, no final do primeiro ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível 

nacional, para a disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova oral e escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos 

corretamente. 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Português Língua Não Materna  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  27/06/2019    Hora 09h30 

1.º Cíclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  18/07/2019          Hora 09h30 
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A prova escrita apresenta quatro grupos de itens, relativos a quatro dos domínios lecionados ao longo do Primeiro  

Ciclo  e selecionados para o efeito, organizados tendencialmente por itens de seleção e de construção. 

 

O domínio da Escrita integra um item de resposta extensa em que se avaliam os aspetos seguintes: extensão, 

género/formato textual, tema, pertinência da informação, vocabulário, organização textual, coesão textual, 

morfologia, sintaxe, pontuação e ortografia. 

 

A prova escrita é cotada para 100 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I Compreensão Leitora 
   Seleção - verdadeiro/falso 

 Construção – resposta curta 
4 a 6 20 

90 
II Compreensão e expressão escrita 

 Seleção   

(Associação -Ordenação – V/F) 

Resposta restrita 

  

4 a 6 30 

III Gramática 
Completamento 

Resposta curta 
4 a 6 20 

IV Escrita Resposta extensa  1 30 

 

 

Caracterização da prova oral 

A prova inclui uma prova oral, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova oral apresenta três grupos de itens, relativos a três dos domínios lecionados ao longo do Primeiro  Ciclo  e 

selecionados para o efeito . 

 

A prova oral é cotada para 100 pontos.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro II. 
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Quadro II 

Grupo Domínios/Temas 
Tipologia de itens 

 

Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I Leitura 
    Leitura, em voz alta, de um 

texto. 
 1 15 

15 
II Compreensão Leitora 

  Seleção de informação e 

resposta a questões sobre o 

texto escrito e /ou lido. 

     

  

 6 a 10  50 

III Gramática 
Completamento 

Resposta curta 
6 a 10 35 

 

Especificamente, para cada domínio, a prova requer a mobilização de capacidades implicadas nas competências 

linguística, pragmática e sociolinguística, nomeadamente as que a seguir se discriminam:  

 

Leitura/Compreensão  

 Compreender o sentido global de um texto ou de uma imagem;  

 compreender textos orais e escritos em que predomine uma linguagem corrente ou um registo mais formal da 

língua padrão;  

 compreender a expressão de sentimentos e desejos, em textos pouco extensos ou em registos orais breves.; 

 identificar estruturas gramaticais. 

 

Interação Oral  

 Comunicar, com um certo grau de confiança, sobre assuntos que lhes são familiares (a vida quotidiana, a família, 

os tempos livres, viagens) ou outros;  

 Trocar informações sobre assuntos de índole cultural (filmes, museus, música, livros…).  

 

Produção Oral  

 Descrever acontecimentos reais ou imaginários, com pormenor;  

 Relatar assuntos do seu quotidiano e experiências vividas;  

 Exprimir sentimentos, reações, sonhos, esperanças e ambições;  
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 Contar uma história, a intriga de um filme ou de um livro;  

 Expor e justificar a sua opinião;  

 Produzir um discurso coeso, demonstrando alguma naturalidade. 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

Não é permitido o uso de corretor. 

Para a prova oral o material necessário será fornecido pelo júri. 

 

Classificação 

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

expressas na escala de 0 a 100. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova  oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 



 
 

Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência 

do 1º Ciclo do Ensino Básico - Português - Componente Oral e Escrita a realizar em 2019, pelos 

alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação;  

 Caraterização e estrutura;  

 Critérios de classificação;  

 Material;  

 Duração.  
 

 
COMPONENTE ORAL 

 
 Objeto de avaliação – Componente Oral 
 
A prova tem por referência o Programa Curricular de Português do 1.º Ciclo do Ensino Básico, em 

vigor e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração 

limitada, para os domínios da Compreensão do Oral, Leitura e Expressão Oral.  

 
 

Caraterização da prova – Componente Oral 
 
O Grupo I (Componente Oral) é constituída por três itens, Compreensão do Oral, Leitura e Expressão 

Oral.  

A prova é cotada para 30 pontos.  

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.  

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Português – Componente Oral e Escrita     

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  27/06/2019    Hora 09h30 

1.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  18/07/2019          Hora 09h30 



Quadro 1 – Valorização dos domínios 

 

- Compreensão do Oral tem como suporte um texto áudio e um guião de compreensão do oral. 

- Leitura tem como suporte um texto. 

- Expressão Oral é constituída por um item de resposta extensa (reconto) baseado na leitura de um 

texto  ou a descrição de uma imagem. 

 
 

Critérios de classificação – Componente Oral 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e critérios 

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

previsto na grelha de classificação.  

Todas as respostas são dadas oralmente e registadas, pelo Júri da Prova, em grelha própria e nos 

espaços reservados para o efeito.  

As respostas devem ser dadas de forma clara e audível. O afastamento integral dos aspetos de 

conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja classificada com zero pontos.  

 
Material – Componente Oral  
 
O aluno pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta preta ou azul e folha 

de rascunho para o Grupo I.  

Não é permitido o uso de corretor.  

O professor classificador necessita do Guião da Componente Oral, um computador com colunas, 

um cronómetro, uma pen com o texto áudio e uma caneta.  

 
Duração – Componente Oral 
 
A prova tem a duração de 15 minutos. 

ESTRUTURA CONTEÚDOS 
CRITÉRIOS GERAIS DE 

CLASSIFICAÇÃO 
COTAÇÃO POR ITEM 

(EM PONTOS) 

COMPREENSÃO 
DO ORAL 

- Compreensão da 
mensagem oral 
transmitida; 
- Compreensão das 
questões colocadas. 

- Compreender e interpretar 
um texto oral; 
- Responder corretamente às 
questões de interpretação do 
texto. 

1 a 8 

LEITURA 
(expressiva) 

- Leitura expressiva do 
texto. 

- Demonstrar: fluência, 
ritmo, entoação e correção. 

2 a 16 

EXPRESSÃO 
ORAL 

- Reconto oral de um 
texto, de forma 
organizada e fluente, 
após a leitura de um 
texto ou a descrição 
de uma imagem. 

- Exprimir com clareza e 
correção o texto lido; 
- Coordenar as ideias de 
forma lógica; 
- Demonstrar argumentação 
e espírito crítico. 

2 a 6 



COMPONENTE ESCRITA 
 

Objeto de avaliação – Componente Escrita 
 
A prova tem por referência o Programa de Português do 1.º  Cic lo  do Ensino Básico, e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

A prova permite avaliar as aprendizagens nos domínios da Leitura e Escrita, da Educação Literária e da 

Gramática. Nos domínios da Leitura e da Educação Literária, poderão ser usados textos da «Lista de 

obras e textos para Educação Literária» ou de outras obras literárias. No domínio da Gramática, 

serão avaliados apenas os conteúdos comuns ao Programa de Português do 1.º Ciclo Ensino Básico. 

 

Caraterização da prova – Componente Escrita 
 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é constituída por duas partes, apresentadas em dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2), 

onde estão contempladas a Componente Oral e a Componente Escrita. 

A prova é cotada para 70 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 2.  

 
Quadro 2 — Valorização dos domínios 

 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

II Leitura e Escrita Educação Literária 20 

III Gramática 20 

IV Escrita 30 

 

Em cada grupo, além dos domínios em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros 

domínios. No Grupo II, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura e Escrita e da Educação 

Literária. Este grupo inclui duas partes, A e B. 

A Parte A e a Parte B integram, cada uma, um texto que constitui o suporte de itens de seleção e 

de itens de construção. Uma das partes tem como suporte um texto literário (narrativo, poético 

ou dramático); a outra parte tem como suporte um texto de caráter informativo. 

No Grupo III, avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática, através de itens de seleção e de 

itens de construção. 



O Grupo IV, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Escrita, é constituído por um item 

de resposta extensa. Este item apresenta orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema 

e à extensão (pelo menos, 90 palavras). 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 3. 

 

Quadro 3 — Tipologia, número de itens e cotação 
 

TIPOLOGIA DE ITENS 
NÚMERO DE 

ITENS 
COTAÇÃO POR ITEM 

(EM PONTOS) 

ITENS DE SELEÇÃO 

- Escolha múltipla  
- Associação  
- Ordenação  
- Completamento 
- Verdadeiro/Falso 

5 a 25 1 a 5 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 

- Resposta curta 5 a 15 1 a 5 

- Resposta extensa 1 30 

 
Nota: A maioria dos itens de construção deve contemplar questões de completamento e questões 

de resposta curta. 

 

Critérios gerais de classificação – Componente Escrita 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos Critérios Gerais e dos Critérios 

Específicos de Classificação apresentados para cada item. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

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

em primeiro lugar. 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente 

em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de dois pontos. 

Não será atribuída classificação a produções escritas que não obedeçam ao(s) tema(s) proposto(s). 

 

 
 



Itens de seleção  – Componente Escrita 

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. 

Nos itens de ordenação, a cotação do item é atribuída às respostas em que a sequência 

apresentada esteja integralmente correta e completa. Caso o aluno cometa apenas uma troca na 

ordenação, é atribuída metade da cotação. 

Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às respostas total ou 

parcialmente corretas, de acordo com os Critérios Específicos. 

 

Itens de construção  – Componente Escrita 

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 extensa, os critérios de classificação 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. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho, é classificada com zero 

pontos. 

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. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

No domínio da organização e correção da expressão escrita, considera-se, em cada resposta, o 

número de ocorrências de erro nos planos ortográfico1, de pontuação, lexical, morfológico e 

sintático. 

 

Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo IV) integram os parâmetros 

Tema Tipologia; Coerência e Adequação da Informação; Estrutura e Coesão; Morfologia e Sintaxe; 

Repertório Vocabular e Ortografia. 

 



Fatores de desvalorização na resposta extensa  – Componente Escrita 

Caso o texto produzido pelo aluno não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao 

tema e ao tipo de texto, deve ser descontada a pontuação atribuída ao parâmetro Tema e 

Tipologia.  

A indicação de um número mínimo de palavras1, para a elaboração da resposta, significa que o 

limite explicitado corresponde a um requisito relativo à extensão de texto e deve ser respeitado. O 

incumprimento desse limite implica: 

 a desvalorização de 1 ponto, se a extensão do texto for de 80 a 89 palavras; 

 a desvalorização de 2 pontos, se a extensão do texto for de 70 a 79 palavras; 

 a desvalorização de 3 pontos, se a extensão do texto for inferior a 1/3 do limite mínimo (30 

palavras). 

 

Material  – Componente Escrita 

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

azul. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. A folha de rascunho fornecida ao aluno não 

será recolhida para classificação. 

Não é permitida a consulta de dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração  – Componente Escrita 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

                                                           
1 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: /2019/). 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do segundo ciclo 

da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa 

de Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 
Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Cidadania e Desenvolvimento em vigor. 

A prova permite avaliar se o aluno, no final do segundo ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível 

nacional, para a disciplina. 

 
Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova oral resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova oral apresenta dois grupos de itens de resposta curta/ resposta aberta, relativos a dois temas lecionados ao 
longo do segundo ciclo e selecionados para o efeito. Os itens têm como suporte documentos orais, escritos e/ou 

visuais. 

 

A prova é cotada para cem por cento  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

  

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Cidadania e Desenvolvimento  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase27/06/2019 Hora 15h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase24/07/2019          Hora 15h30 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I Direitos Humanos 
Resposta curta/resposta 

aberta. 
3 a 5 50% 

15 min 

     II Igualdade de Género 
Resposta curta/resposta 

aberta. 
3 a 5 50% 

 

Material 

É permitido o uso de caneta ou lápis e de papel fornecido pelo estabelecimento de ensino. 

 
Duração 

A prova oral tem a duração de quinze minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 2º ciclo da 

disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Ciências Naturais em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 2º ciclo atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 

a disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta VIII grupos de itens, relativos a 6 dos temas lecionados ao longo do 2º ciclo e 

selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens construção e seleção. 

A prova é cotada para 100 pontos.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Ciências Naturais  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  27/06/2019    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  24/07/2019          Hora 09h30 
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Quadro I 

Grupo Domínios / Temas Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação 
(pontos) 

Duração 

I 
Diversidade dos seres vivos e 
suas interações com o meio 

 Escolha múltipla 

 Associação 

 Ordenação  

 Resposta curta 

 Resposta restrita 

1 
1 
1 
6 
1 

19 

90 minutos 

II 
Unidade da diversidade dos 
seres vivos 

 Escolha múltipla 

 Associação 

 Completamento 

 Resposta curta 

 Resposta restrita 

1 
1 
1 
2 
2 

17 

III 
Processos vitais comuns aos 
seres vivos 
 

 Escolha múltipla 

 Ordenação  

 Completamento 

 Resposta restrita 

1 
1 
1 
1 

12 

IV 
Processos vitais comuns aos 
seres vivos 
 

 Resposta curta 

 Resposta restrita 

1 
1 

7 

V 
Processos vitais comuns aos 
seres vivos 
 

 Escolha múltipla 

 Ordenação  

 Resposta curta 

 Resposta restrita 

2 
1 
1 
1 

12 

VI 

Diversidade dos seres vivos e 
suas interações com o meio / 
Processos vitais comuns aos 
seres vivos 
 

 Escolha múltipla 

 Associação 

 Resposta curta 

 Resposta restrita 

1 
1 
3 
3 

13 

VII 
A água, o ar, as rochas e o solo -
materiais terrestres  

 Escolha múltipla 

 Associação 

 Resposta curta 

1 
1 
4 

14 

VIII 
Agressões do meio e 
integridade do organismo 

 Completamento 
1 6 

 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

Material 

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

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

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
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Introdução

O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à frequência do 2º ciclo do 
ensino básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de 
Óbidos, nomeadamente:

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Programa de Educação Física em vigor. 
A prova permite avaliar se o aluno, no final do 2º ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 
a disciplina.

Caracterização da prova

A prova inclui uma prova Prática resultando a classificação final da soma dos exercícios executados corretamente.
A prova Prática apresenta 4 áreas lecionadas ao longo do 2º ciclo, organizadas por conteúdos de atividades físicas e 
desportivas. Consiste na realização de exercícios critério em Basquetebol e Voleibol e exercícios individuais em 
Ginástica de Solo e Ginástica de Aparelhos.
A prova é cotada para 100 pontos.
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I.

Quadro I

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens
Condições de 

realização

Cotação

(em pontos)

Duração

(minutos)

I
Jogos Desportivos 

Coletivos

Basquetebol

Realiza o Drible de progressão com mudança de 
direção, utilizando a mão direita e esquerda; 
Realiza o passe/receção de peito e picado, 
parado e em deslocamento; Após receção de 
bola, realiza drible seguido de lançamento na 
passada; Executa lances livres.

Situação de 
exercício 
critério

25

II
Jogos Desportivos 

Coletivos

Voleibol

Realiza toques na bola em deslocamento (auto-
passe); Executa o serviço por baixo e coloca a 
bola num alvo situado no campo oposto; Realiza 
passe e receção em deslocamento (ao longo da 
rede); Recebe o serviço, realiza auto-passe e 
passe para o campo contrário.

Situação de 
exercício 
critério

25

45

Minutos

Informação-Prova

Ano letivo 2018/2019Prova de Equivalência à Frequência de

Educação Física Data da Prova 1.ª Fase  24/06/2019    Hora 14h30

2.º Ciclo do Ensino Básico Data da Prova 2.ª Fase  19/07/2019          Hora 14h30
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III Ginástica de Solo

Realiza uma sequência com as destrezas:
Rolamento à frente com pernas unidas;
Rolamento à retaguarda com pernas unidas; 
Pino de cabeça com ajuda; Avião mantendo o 
equilíbrio; Ponte; Elementos de ligação.

Exercícios 
individuais 25

IV Ginástica de Aparelhos

Salto de eixo no plinto longitudinal; Rolamento 
à frente no plinto; Salto em extensão no 
minitrampolim; Salto engrupado no 
minitrampolim;

Exercícios 
individuais 25

A classificação final da prova prática resulta da avaliação feita por dois professores examinadores. O aluno dispõe de 
duas tentativas para a realização dos exercícios solicitados na Ginástica e três tentativas nos Jogos Desportivos 
Coletivos.
Os exercícios no Voleibol são executados no campo com a rede colocada a 2 metros de altura.
As destrezas no plinto são realizadas com a ajuda de trampolim reuther.
As ações técnicas nos Jogos Desportivos Coletivos e na Ginástica de Solo e Aparelhos são avaliadas como: 

● realiza com correção/realiza/realiza com incorreções/não realiza

Material

O examinando deve trazer o equipamento desportivo adequado para a realização da prova prática, semelhante ao 
usado nas aulas de Educação Física. Para a Ginástica é obrigatório o uso de sapatilhas apropriadas, na sua falta o 
aluno deve executar a prova descalço.
Todo o restante material desportivo usado no exame estará à disposição do aluno.

Duração

A prova Prática tem a duração de 45 minutos.

Antes do início da prova prática o aluno dispõe de dez (10) minutos para a realização de aquecimento geral e 
específico.
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Introdução

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do segundo ciclo 

da disciplina de Educação Musical, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente:

 Objeto de avaliação

 Caracterização da prova

 Material

 Duração

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Programa de Educação Musical em vigor. 

A prova permite avaliar se o aluno, no final do segundo ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível 

nacional, para a disciplina.

Caracterização da prova

A prova inclui uma prova prática, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente.

A prova prática é constituída por três grupos, consistem na audição de três trechos musicais e identificar o 

andamento marcando a pulsação com um batimento corporal, na interpretação de um ritmo com batimentos 

corporais e outro com um instrumento de percussão e ainda na composição de uma linha melódica e sua execução 

utilizando a flauta de bisel soprano. Serão avaliados os seguintes parâmetros: Qualidade Sonora, Articulação, 

Ritmo, Melodia, Andamento. O examinando dispõe de duas tentativas para a realização dos exercícios.

Informação-Prova

Ano letivo 2018/2019Prova de Equivalência à Frequência de

Educação Musical Data da Prova 1.ª Fase  27/06/2019    Hora 14h30

2.º Ciclo do Ensino Básico Data da Prova 2.ª Fase  24/07/2019          Hora 14h30
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A prova é cotada para 100 pontos.

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I.

Quadro I

Grupo Domínios/Temas Objetivos
Número 

de itens

Cotação

(em pontos)

Duração

(minutos)

 I

Audição/Interpretação – Audição de 3 

trechos musicais com andamentos 

diferentes e marcar a pulsação respetiva

O examinando deve ouvir e 

acompanhar o andamento de 

três exemplos diferentes, 

marcando a pulsação e usando 

batimento corporal.

1 20

Interpretação-Execução de um ritmo com 

3 batimentos corporais.

O examinando deve executar o 

exercício com os 3 batimentos 

corporais indicados, respeitando 

a pulsação e o ritmo.

1 20

II

Interpretação - Execução de um ritmo 

com instrumento de percussão.

O examinando deve executar o 

exercício com um instrumento de 

percussão executando 

corretamente, respeitando a 

pulsação e o ritmo.

1 20

III

Composição e Interpretação – 

Composição de uma linha melódica e a 

sua execução com flauta de bisel soprano

O examinando deve compor uma 

linha melódica respeitando as 

orientações, lendo a partitura 

com correção rítmica e melódica, 

respeitando a pulsação e 

executando com a técnica 

correta. Interpretar de forma 

expressiva.

1 40

45

Antes da realização de cada exercício o examinando pode praticar primeiro, dispõe ainda de duas tentativas para a 

execução de cada exercício. O examinando deverá escolher o andamento e respeitar o ritmo e/ou a melodia, aplicar 

as técnicas corretas de execução do instrumento de percussão e da flauta de bisel, é essencial demonstrar 

expressividade musical. Na composição o examinando deverá respeitar as orientações para a sua realização. O júri 

da prova avaliará nos quatro exercícios os parâmetros indicados:

1- Marcação da pulsação – Pulsação em 3 andamentos diferentes e Batimentos corporais

2-Execução de um ritmo com batimentos corporais – Ritmo, Pulsação, Batimentos Corporais.

3-Execução de um ritmo com instrumento de percussão – Ritmo, Pulsação, Técnica.



Informação-Prova de Equivalência à Frequência                                                                                                                                                 Página 3 de 4

4- Composição de uma melodia e sua execução com flauta de bisel – Qualidade Sonora (Timbre), Ritmo, Melodia, 

Técnica e composição

A estrutura da avaliação da prova prática do exercício 1 sintetiza-se no Quadro II.

Quadro II
                   Andamento  ( Pulsação)

Lento Moderado Rápido
Batimentos corporais

Insuficiente 0 pontos 0 pontos 0 pontos 0 pontos

Suficiente 2,5 pontos 2,5 pontos 2,5 pontos 2,5 pontos

Bom 3,5 pontos 3,5 pontos 3,5 pontos 3,5 pontos

Muito Bom 5 pontos 5 pontos 5 pontos 5 pontos

A estrutura da avaliação da prova prática do exercício 2 sintetiza-se no Quadro III e Quadro IV.

Quadro III

Ritmo Pulsação Batimentos Corporais

Insuficiente 0 pontos 0 pontos 0 pontos

Suficiente 2,5 pontos 2,5 pontos 5 pontos

Bom 3,5 pontos 3,5 pontos 7,5 pontos

Muito Bom 5 pontos 5 pontos 10 pontos

Quadro IV

Ritmo Pulsação

Insuficiente 0 pontos 0 pontos

Suficiente 5 pontos 5 pontos

Bom 7,5 pontos 7,5 pontos

Muito Bom 10 pontos 10 pontos

A estrutura da avaliação da prova prática do exercício 3 sintetiza-se no Quadro V.

Quadro V

Expressividade Ritmo Melodia Composição Técnica

Insuficiente 0 pontos 0 pontos 0 pontos 0 pontos 0 pontos

Suficiente 2,5 pontos 5 pontos 5 pontos 5 pontos 2,5 pontos

Bom 3,5 pontos 7,5 pontos 7,5 pontos 7,5 pontos 3,5pontos

Muito Bom 5 pontos 10 pontos 10 pontos 10 pontos 5 pontos
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As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Nos itens de composição, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado.

Material

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova. 

Não é permitido o uso de corretor.

O examinando tem de usar a sua flauta de bisel soprano para a realização da prova prática, poderá utilizar lápis 

para apontamentos que facilitem a interpretação dos exercícios.

Duração

A prova prática tem a duração de quarenta e cinco minutos, repartido da seguinte forma:

Grupo I – 10 minutos

Grupo II -  1º exercício- 10 minutos 

                - 2º exercício- 5 minutos

Grupo III – 20 minutos
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Introdução 

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

2ºciclo da disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas 

Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Tecnológica em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 2º ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 

a disciplina. 

 

 

2. Características e estrutura da prova 

 

A prova prática de resolução inclui um grupo com três itens de medição, escala, corte e dobragem. 

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

 

Nos itens de produção, a classificação é atribuída, às respostas por representação rigorosa ou expressiva e 

que apresentem organização por níveis de desempenho. 

 

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída 

a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

 

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Educação Tecnológica  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  25/06/2019    Hora 14h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  22/07/2019          Hora 14h30 
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A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

Quadro I 
 

 

Exame Prático  

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação Duração 

I 
Representação 
Metrologia 

1. Item de medição/ redução  
1 item 
(com 4 
alíneas) 

40 
pontos 

45  
minutos 

 
II 

Discurso 
Comunicação em tecnologia 

1. Item de medição / cálculo 
1 item 
(com 3 
alíneas) 

30 
pontos 

III 
Projeto 
Estruturas 

1. Item de medição / corte / dobragem 
1 item 
(com 2 
alíneas) 

30 
pontos 

A cotação dos itens só é atribuída à resposta integralmente correta. 
 

3. Material 

No preenchimento do cabeçalho, o examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são dadas no próprio enunciado da prova fornecido pelo estabelecimento de ensino e mais duas 

folhas A4 de cartolina, para realizar as construções. 

O examinando deve ainda ser portador de: lápis (2/HB), borracha, régua de 30cm, esquadro, tesoura, cola 

universal e compasso. 

Não é permitido o uso de corretor. 
 

4. Duração 

A prova é constituída por uma só parte prática com duração de 45 minutos. 
 

 

 

 



 
Informação-Prova de Equivalência à Frequência                                                                                                                                                 Página 1 de 2 

   
 

 

Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 2º ciclo da 

disciplina de Educação Visual, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Visual em vigor. 

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 2º ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 

a disciplina. 

 

2. Características e estrutura da prova 

A prova prática inclui dois grupos: o primeiro com três itens com várias alíneas e o segundo com um item 

com várias alíneas. Os grupos abrangem perguntas que implicam construção (produção bidimensional), 

construção (geométrica), completamento e construção (produção plástica bidimensional).  

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída 

a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

Nos itens de produção, a classificação é atribuída, às respostas por representação rigorosa ou expressiva e 

que apresentem organização por níveis de desempenho. 

 

 

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Educação Visual  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  21/06/2019    Hora 14h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  18/07/2019          Hora 14h30 
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A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

Quadro I 

Exame Prática  

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 
Cotação Duração 

I 

Discurso 
Identificação  

Representação 
Geometria; Construção 

Técnica   
Cor – círculo cromático 

1.Item de construção 

2.Itens de construção 

3.Item de completamento 

1. 1 item 

2. 3 itens 

3. 3 itens 

70 

pontos 
90  

minutos 

 

II Representação 
Modulo /padrão 

1.Itens de construção/produção 1. 3 itens 
30 

pontos 

 

A cotação dos itens só é atribuída à resposta integralmente correta. 

3. Material 

No preenchimento do cabeçalho, o examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. O uso de lápis e lápis de cor só é permitido no grupo I e grupo II, 

nas construções que envolvam a utilização de material de desenho.  

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova. 

As respostas são dadas no próprio enunciado da prova fornecido pelo estabelecimento de ensino. Também é 

fornecido uma folha A4 de papel vegetal de arquiteto, para elaboração da prova. 

O examinando deve ainda ser portador de: lápis (2/HB), lápis de cor, borracha branca, afia, régua graduada, 

esquadro, tesoura e compasso. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

4. Duração 

A prova prática tem a duração de 90 minutos, a que se acresce a tolerância de 30 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 2º Ciclo da 

disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2019, pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa 

de Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de História e Geografia de Portugal em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do Segundo Ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível 

nacional, para a disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta cinco grupos de itens, relativos a seis dos temas lecionados ao longo do segundo ciclo e 

selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de seleção e de construção). 

A prova é cotada para 100 pontos.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
História e Geografia de Portugal  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  26/06/2019    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  23/07/2019          Hora 09h30 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I 
A Península Ibérica – Localização e 

quadro natural 
Itens de Construção  4 a 6 20 

90 

II Portugal um novo reino Itens de construção 4 a 6 15 

III As Descobertas no século XV Itens de construção 4 a 6 15 

IV 
Da Revolução Republicana à ditadura 

Militar 

Itens de construção e de 

seleção. 
4 a 8 25 

V O Estado Novo e o 25 de abril de 1974 
Itens de construção e de 

seleção. 
10 a 15 25 

 

 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 

 A prova de exame de equivalência à frequência do 2º Ciclo da disciplina de História e Geografia de Portugal tem a 

duração de 90 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 2º ciclo da 

disciplina de Inglês a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de  Inglês, 2º ciclo, LE I em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 2º ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 

a disciplina. A prova é constituída por uma prova escrita e uma prova oral. 

 

Caracterização da prova Escrita 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta cinco grupos de itens, relativos a cinco dos temas/domínios lecionados ao longo do 2º 

ciclo e selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de seleção (escolha múltipla, 

associação/correspondência, verdadeiro/falso, completamento e/ou ordenação) e itens de construção (resposta 

curta, resposta restrita e/ou resposta extensa). 

A prova  escrita é cotada para 100 pontos 

Peso: 50%  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Inglês  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  25/06/2019    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  22/07/2019          Hora 09h30 
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Caracterização da Prova Oral 

A prova inclui uma prova oral, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova oral apresenta três grupos de itens, relativos a domínios lecionados ao longo do 2ºciclo e selecionados para 

o efeito (organizados tendencialmente por itens de produção/interação oral e por itens de seleção e de organização 

de informação). 

A prova oral é cotada para 100 pontos. 

Peso :50%  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro II. 

 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I 
Audição e Compreensão Oral 

(Listening and Listening comprehension) 

-Itens de seleção 

-Itens de construção (resposta 

curta) 

A. 2-4 

B. 4-6 

C. 4-8 

10  

II 
Leitura e Compreensão Escrita 

(Reading and Comprehension) 

 
-Itens de seleção 

-Itens de construção (resposta 

curta) 

A. 4-8 

B .2-5 

C .4-6 

32 

90 m 

III Gramática (Grammar) 
-Itens de seleção 

 

A. 2-5 

B. 4-6 

C. 2-4 

30 

IV Léxico (Lexis/Vocabulary) -itens de seleção A.6-12 6 

V 
 Comunicação/Interação 

(Communication/interactive skills) 
-itens de seleção A. 2-5 5 

VI Escrita (Writing) -item de construção A.1 17 

 

Quadro II 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I 

Leitura e Compreensão Oral 

• Ler em voz alta com fluência e 

expressividade 

-Item de construção  

 
1 

 

15 pontos 
 

 

 

 

15 m 
II 

Leitura e Compreensão Escrita 

•Seleção de informação a partir de 

material lido 

-Itens de seleção 

-Itens de construção (resposta 

curta) 

    5-10 
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•Identificação das ideias principais de um 

texto e das relações entre as mesmas 

•Interpretação de sentios implícitos 

•Organização e correção da expressão 

oral 

  

 

50 pontos 

III 

Gramática: 

•Conhecimento sistematizado de aspetos 

fundamentais da gramática do inglês 

padrão 

• Vocabulário (cores, meses e estações 

do ano, dias da semana, formas, números 

ordinais e cardinais) 

• Flexão de Classes de palavras; 

• Tempos e modos verbais; 

• Preposições de lugar; 

• Descrição física 

-Itens de seleção 

-Itens de construção (resposta 

curta) 

5-10 

 

 

 

 

 

35 pontos 

 

Nota: A classificação final da prova resulta da média aritmética da prova escrita e da prova oral. 

 

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

pontos. 

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

No caso das provas de equivalência a frequência do ensino secundário, as respostas são registadas em folha 

própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 2.º ciclo da 

disciplina de Matemática, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Matemática em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 2.º ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 

a disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita (constituída por dois cadernos – caderno 1 e caderno 2), resultando a classificação 

final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta 4 grupos de itens, relativos a 4 dos temas lecionados ao longo do 2.º ciclo e selecionados 

para o efeito (organizados tendencialmente por itens de escolha múltipla e resposta restrita). 

A prova é cotada para 100 pontos.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Matemática  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  24/06/2019    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  19/07/2019          Hora 09h30 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

1 Números e Operações Resposta curta 5 20 

90 
2 Geometria e Medida 

Resposta curta, escolha 

múltipla e construção 

geométrica 

5 35 

3 Álgebra 
Resposta curta e escolha 

múltipla 
4 30 

4 Organização e Tratamento de Dados 
Resposta curta e escolha 

múltipla 
2 15 

 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

Material 

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

É permitido o uso de calculadora não científica apenas na realização do Caderno 1.  

Nas provas de equivalência à frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

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, 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.  

Durante este período, bem como no período de tolerância relativo à resolução do Caderno 1, 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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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do Segundo Ciclo da 

disciplina de Português Língua não Materna, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

  A prova escrita e oral tem por referência as Orientações Programáticas de Português Língua Não Materna (PLNM), as 

Aprendizagens Essenciais e outros documentos orientadores, com destaque para o Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas – QECR, e permitem avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada. Nas provas, são objeto de avaliação os domínios da Compreensão do Oral, da Leitura, da Escrita e das 

Competências Comunicativas.  

 A prova escrita e oral permite avaliar se o aluno, no final do Segundo Ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a 

nível nacional, para a disciplina. 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita e oral, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta quatro grupos de itens, relativos a quatro dos domínios lecionados ao longo do Segundo Ciclo 

e selecionados para o efeito, organizados tendencialmente por itens de seleção e de construção. 

A prova escrita é cotada para 100 pontos. 

 Peso: 50% 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Português Língua Não Materna  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  21/06/2019    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  18/07/2019          Hora 09h30 
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A estrutura da prova escrita sintetiza-se no Quadro I. 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I Compreensão Leitora 
   Seleção - verdadeiro/falso 

 Construção – resposta curta 
4 a 6 20 

90 
II Compreensão e expressão escrita 

 Seleção   

(Associação -Ordenação – V/F) 

Resposta restrita 

  

4 a 6 30 

III Gramática 
Completamento 

Resposta curta 
4 a 6 20 

IV Escrita Resposta extensa  1 30 

 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

Caracterização da prova oral 

A prova inclui uma prova oral, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova oral apresenta três grupos de itens, relativos a três dos domínios  lecionados ao longo do Segundo  Ciclo  e 

selecionados para o efeito organizados tendencialmente por itens de seleção e de construção. 

A prova oral é cotada para 100 pontos. 

Peso: 50% 

  

A estrutura da prova oral sintetiza-se no Quadro II. 

Quadro II 

Grupo Domínios/Temas 
Tipologia de itens 

 

Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I Leitura 
    Leitura, em voz alta, de um 

texto. 
 1 15 15 
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II Compreensão Leitora 

  Seleção de informação e 

resposta a questões sobre o 

texto escrito e /ou lido. 

     

  

 6 a 10  50 

III Gramática 
Completamento 

Resposta curta 
6 a 10 35 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

Nota: A classificação final da prova resulta da média aritmética da prova escrita e da prova oral. 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

No caso das provas de equivalência a frequência do ensino secundário, as respostas são registadas em folha própria, 

fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

Para a prova oral o material necessário será fornecido pelo júri. 

 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova  oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do Segundo Ciclo da 

disciplina de Português, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova escrita e oral tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico Português 

em vigor.  

A prova escrita e oral permite avaliar se o aluno, no final do Segundo Ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a 

nível nacional, para a disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta quatro grupos de itens, relativos a quatro dos domínios lecionados ao longo do Segundo Ciclo  

e selecionados para o efeito, organizados tendencialmente por itens de seleção e de construção. 

A prova escrita é cotada para 100 pontos. 

Peso: 50% 

 

 

  

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Português  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  21/06/2019    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  18/07/2019          Hora 09h30 

http://dge.mec.pt/metascurriculares/index.php?s=directorio&pid=16


 

 

Informação-Prova de Equivalência à Frequência                                                                                                                                                 Página 2 de 3 

A estrutura da prova escrita sintetiza-se no Quadro I. 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I Compreensão Leitora 
   Seleção - verdadeiro/falso 

 Construção – resposta curta 
4 a 6 20 

90 
II Compreensão e expressão escrita 

 Seleção   

(Associação -Ordenação – V/F) 

Resposta restrita 

  

4 a 6 30 

III Gramática 
Completamento 

Resposta curta 
4 a 6 20 

IV Escrita Resposta extensa  1 30 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova oral, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova oral apresenta três grupos de itens, relativos a três dos domínios  lecionados ao longo do Segundo  Ciclo  e 

selecionados para o efeito organizados tendencialmente por itens de seleção e de construção. 

A prova oral é cotada para 100 pontos (Peso: 50%) 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro II. 

Grupo Domínios/Temas 
Tipologia de itens 

 

Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I Leitura 
    Leitura, em voz alta, de um 

texto. 
 1 15 

15 

II Compreensão Leitora 

  Seleção de informação e 

resposta a questões sobre o 

texto escrito e /ou lido. 

     

  

 6 a 10  50 
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III Gramática 
Completamento 

Resposta curta 
6 a 10 35 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

Nota: A classificação final da prova resulta da média aritmética da prova escrita e da prova oral. 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

No caso das provas de equivalência a frequência do ensino secundário, as respostas são registadas em folha própria, 

fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

Para a prova oral o material necessário será fornecido pelo júri. 

 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova  oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 2º Ciclo da 

disciplina de Tecnologias de informação e Comunicação, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de 

Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

 Objecto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

 

Objecto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Tecnologias de informação e Comunicação em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 2º Ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 

a disciplina. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos correctamente. 

A prova escrita apresenta quatro grupos de itens, relativos aos quatro temas leccionados ao longo do 2º Ciclo e 

seleccionados para o efeito organizados tendencialmente por itens de selecção (escolha múltipla, verdadeiro/falso, 

associação/correspondência, ordenação, completamento) e itens de construção (resposta curta).  

A prova é cotada para 100(cem) pontos.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Tecnologias de Informação e Comunicação  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  26/06/2019    Hora 14h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  23/07/2019          Hora 14h30 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

1 
Segurança, responsabilidade e 

respeito em ambientes digitais 

Itens de Escolha Múltipla 

Itens de Resposta Curta 

Associação/Correspondência 

4 25 

90 

minutos 

2 Investigar e pesquisar 

Itens de Escolha Múltipla 

Itens de Resposta Curta 

Associação/Correspondência 

4 25 

3 Comunicar e colaborar 

Itens de Escolha Múltipla 

Itens de Resposta Curta 

Associação/Correspondência 

4 25 

4 Criar e Inovar 

Itens de Escolha Múltipla 

Itens de Resposta Curta 

Associação/Correspondência 

4 25 

 

 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

No caso das provas de equivalência a frequência do ensino secundário, as respostas são registadas em folha 

própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corrector. 

 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
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Introdução	

O	presente	documento	divulga	informação	relativa	à	prova	de	exame	de	equivalência	à	frequência	do	terceiro	ciclo	

da	disciplina	de	Ciências	Naturais,	a	realizar	em	2019	pelos	alunos	do	Agrupamento	de	Escolas	Josefa	de	Óbidos,	

nomeadamente:	

• Objeto	de	avaliação	

• Caracterização	da	prova	

• Material	

• Duração	

	

	

Objeto	de	avaliação	

A	prova	tem	por	referência	o	Programa	de	Ciências	Naturais	em	vigor.		

A	prova	permite	avaliar	se	o	aluno,	no	final	do	terceiro	ciclo,	atingiu	as	metas	curriculares	definidas,	a	nível	nacional,	

para	a	disciplina.	

	

	

Caracterização	da	prova	

A	prova	inclui	uma	prova	escrita,	resultando	a	classificação	final	da	soma	dos	itens	respondidos	corretamente.	

A	prova	 escrita	apresenta	 três	 grupos	 de	 itens,	 relativos	 aos	 três	 temas	 lecionados	 ao	 longo	 do	 terceiro	 ciclo	 e	

selecionados	para	o	efeito	(organizados	tendencialmente	por	itens	de	seleção	e	de	construção.	

A	prova	é	cotada	para	cem	pontos.	 	

Os	 itens	podem	 ter	 como	 suporte	um	ou	mais	 documentos,	 como	por	 exemplo:	 textos,	 tabelas,	 gráficos,	mapas,	
fotografias	e	esquemas.	A	estrutura	da	prova	sintetiza-se	nos	Quadros	I	e	II.	
	

	

	

  

	 	

Informação-Prova	

Prova	de	Equivalência	à	Frequência	de	
	
Ciências	Naturais 	 	

	
Ano	letivo	2018/2019	

Data	da	Prova	1.ª	Fase		17/06/2019	 			Hora	09h30	

3.º	Ciclo	do	Ensino	Básico 	 	 	 Data	da	Prova	2.ª	Fase		18/07/2019										Hora	09h30	
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QUADRO	I	
Grupos	 Ano	 Domínios/Temas	 Cotação		 Duração	

I	

	
7º	ano	

TERRA	EM	TRANSFORMAÇÃO	
Dinâmica	externa	da	Terra	
Estrutura	e	Dinâmica	interna	da	Terra	
Consequências	da	dinâmica	interna	da	Terra	

20	a	30	

90	
minutos	II	

	
8º	ano	

SUSTENTABILIDADE	NA	TERRA	
Sistema	Terra:	da	célula	à	biodiversidade	
Ecossistemas	
Gestão	sustentável	dos	recursos	

20	a	30	

III	

	
9º	ano	

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

30	a	60	

Os	subtemas	relacionados	com	Ciência/Tecnologia/Sociedade	serão	abordados	de	forma	transversal	
	

QUADRO	II	–	TIPOLOGIA,	NÚMERO	DE	ITENS	E	COTAÇÃO	
Tipologia	de	itens	 Número	de	itens	 Cotação	por	itens	

IDENTIFICAÇÃO	 Legendagem		 3	a	5	 2	a	4	

ITENS	DE	SELEÇÃO	

Escolha	múltipla	
Classificação	Verdadeiro	ou	falso	
Ordenação	
Associação/correspondência	

10	a	30	 1	a	12	

ITENS	DE	CONSTRUÇÃO	 Resposta	curta	
Resposta	restrita	 5	a	20	 1	a	12	

	

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	 ilegíveis	ou	que	não	

possam	ser	claramente	identificadas	são	classificadas	com	zero	pontos.	Se	o	examinando	responder	ao	mesmo	item	

mais	do	que	uma	vez,	deve	eliminar,	clara	e	inequivocamente,	a(s)	resposta(s)	que	considerar	incorreta(s).	

	

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	ou	mais	do	que	uma	opção.	

Não	há	lugar	a	classificações	intermédias.	
	

ASSOCIAÇÃO	/	CORRESPONDÊNCIA	

Considera-se	incorreta	qualquer	associação	/	correspondência	que	relacione	um	elemento	de	um	dado	conjunto	com	

mais	do	que	um	elemento	do	outro	conjunto.	
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VERDADEIRO	OU	FALSO	

Atribui-se	a	classificação	de	um	ponto	a	cada	alínea	devidamente	classificada	de	verdadeira	ou	falsa.	A	classificação	

total	da	questão	resulta	da	soma	dos	pontos	obtidos	em	cada	alínea.	Se	a	resposta	 indicar	todas	as	opções	como	

verdadeiras	ou	como	falsas	tem	a	cotação	de	zero	pontos.	

ORDENAÇÃO	

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

	
Itens	de	construção	
	
RESPOSTA	CURTA	

A	classificação	é	atribuída	de	acordo	com	os	elementos	solicitados,	sendo	atribuída	a	classificação	de	zero	pontos	a	

respostas	que	não	correspondam	ao	solicitado.	
	

RESPOSTA	RESTRITA	E	EXTENSA	

A	classificação	das	respostas	centra-se	nos	tópicos	de	referência,	tendo	em	conta	o	rigor	científico	dos	conteúdos,	a	

organização	lógico-temática	das	 ideias	expressas	no	texto	elaborado	e	a	utilização	de	linguagem	científica.	Caso	a	

resposta	 contenha	 elementos	 que	 excedam	 o	 solicitado,	 só	 são	 considerados	 para	 efeito	 da	 classificação	 os	

elementos	que	satisfaçam	o	que	é	pedido.	Porém,	se	os	elementos	referidos	revelarem	uma	contradição	entre	si,	a	

cotação	a	atribuir	é	de	zero	pontos.	

	

Material	

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

Nas	provas	de	equivalência	a	frequência	do	ensino	básico,	as	respostas	são	dadas	no	próprio	enunciado	da	prova.		

No	caso	das	provas	de	equivalência	a	frequência	do	ensino	secundário,	as	respostas	são	registadas	em	folha	própria,	

fornecida	pelo	estabelecimento	de	ensino	(modelo	oficial).		

Não	é	permitido	o	uso	de	corretor.	

	

	

Duração	

A	prova	escrita	tem	a	duração	de	90	minutos.	
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do terceiro ciclo 
da disciplina de Educação Física, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 
nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 
 

Objeto de avaliação 
A prova tem por referência o Programa de Educação Física em vigor.  
A prova permite avaliar se o aluno, no final do terceiro ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, 
para a disciplina. 
 
Caracterização da prova 
A prova inclui uma prova escrita e uma prova prática, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos 
corretamente (setenta por cento para a prova prática e trinta por cento para a prova escrita). 
A prova prática apresenta três grupos de atividades físicas e desportivas, relativos a três dos temas lecionados ao 
longo do terceiro ciclo e selecionados para o efeito.   
A classificação final da prova prática resulta da média aritmética da avaliação feita pelos dois professores 
examinadores.  
O aluno dispõe de duas tentativas para a realização dos conteúdos solicitados na Ginástica. A situação de jogo 
reduzido de Basquetebol terá a duração de dez (10) minutos e a situação de jogo de singulares de Badminton terá a 
duração de seis (6) minutos. Antes do início da prova o aluno dispõe de dez (10) minutos para a realização de 
aquecimento geral e específico. 
 
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 
  

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Educação Física  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  17/06/2019    Hora 14h30 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  18/07/2019          Hora 14h30 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Objetivos 
Condições de 

realização 
Cotação 
(pontos) 

Duração 
(minutos) 

I 

Jogos 
Desportivos 

Coletivos 
(Basquetebol) 

Passa e desmarca-se cortando para o cesto; Oferece 
linhas de primeiro passe; Passa a um companheiro 
desmarcado; Lança utilizando lançamento na passada 
ou de curta distância; Progride utilizando a forma mais 
adequada (passe ou drible);Adequa as suas ações às 
regras do jogo. 

Jogo 
reduzido 3X3 

35 

45 
minutos II 

Ginástica de 
Solo 

Realiza uma sequência gímnica com as seguintes 
habilidades: Apoio facial invertido; Rolamento à frente 
engrupado; Rolamento à retaguarda; Elemento de 
Equilíbrio; Elemento de Flexibilidade; Roda ou Rodada 
ou Roda a uma mão  

Exercícios 
individuais 

30 

III 
Desportos de 

Raquetas 
(Badminton) 

Faz serviço curto ou comprido para a zona 
diagonalmente oposta; Desloca-se e posiciona-se 
corretamente para devolver o volante utilizando o 
clear, o lob, o drive e o amortie, criando dificuldades à 
receção; Adequa as suas ações às regras do jogo.  

Jogo 1X1 35 

 

A prova escrita apresenta seis grupos de itens, relativos a cinco dos temas lecionados ao longo do 3º Ciclo e 
selecionados para o efeito, organizados tendencialmente por itens de seleção (escolha múltipla, verdadeiro/falso) e 
itens de construção (resposta curta, resposta restrita e/ou resposta extensa). 
 
A estrutura da prova escrita sintetiza-se no Quadro II. 

Quadro II 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(pontos) 

Duração 

(minutos) 

I CAPACIDADES MOTORAS 
Perguntas podem ser de escolha 
múltipla, verdadeiro/falso e respostas 
abertas. 

2 
  

20 

45 

minutos 

 

II VOLEIBOL 
Perguntas podem ser de escolha 
múltipla, verdadeiro/falso e respostas 
abertas. 

4 
  

20 

III ANDEBOL 
Perguntas podem ser de escolha 
múltipla, verdadeiro/falso e respostas 
abertas. 

3 
  

20 

IV GINÁSTICA DE APARELHOS 
Perguntas podem ser de escolha 
múltipla, verdadeiro/falso e respostas 
abertas. 

1 
 

10 

V GINÁSTICA ACROBÁTICA 
Perguntas podem ser de escolha 
múltipla, verdadeiro/falso e respostas 
abertas. 

3 
 

10 

VI ATLETISMO 
Perguntas podem ser de escolha 
múltipla, verdadeiro/falso e respostas 
abertas. 

3 
  

20 
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Prova prática 
A prova será avaliada por dois professores examinadores e o resultado é a média aritmética da avaliação 
apresentada por cada um deles. 

O aluno será avaliado segundo os seguintes critérios: 
 
 Jogos Desportivos Coletivos (Basquetebol): 

● Ações técnicas: realiza com correção/realiza/realiza com incorreções/não realiza. 
● Ações técnico/táticas – desempenha com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas situações de 
jogo/Adequa as suas ações às regras de jogo. 

Ginástica de solo: 
 ●Realiza com correção/realiza/realiza com incorreções/não realiza.  
Badminton: 

● Ações técnicas: realiza com correção/realiza/realiza com incorreções/não realiza. Adequa as suas ações às 
regras de jogo. 
 

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

Nos itens de escolha múltipla e verdadeiro/falso as respostas ou são consideradas certas ou erradas. Nestes itens  é 
sempre considerado errado quando o examinado assinala mais do que uma opção. 
Nos itens de resposta aberta a distribuição da cotação contempla os conhecimentos, compreensão e aplicação dos 
mesmos, bem como a estruturação correta das frases, o encadeamento de ideias e a capacidade de análise e 
síntese. Nestes itens é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

Material 

Prova prática 
O aluno deve trazer o equipamento desportivo adequado para a realização da prova. 
Na modalidade de Ginástica é obrigatório o uso de sapatilhas apropriadas, na sua falta o aluno deve executar a 
prova descalço. 
Todo o restante material desportivo usado no exame estará à disposição do aluno. 
Para possibilitar a realização das situações de jogo reduzido de Basquetebol e do jogo de singulares de Badminton a 
escola assegurará a presença de outros alunos. 
 
Prova escrita 
O aluno pode apenas usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  
Não é permitido o uso de corretor. 
 

Classificação 

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

A prova prática tem a duração total de 45 minutos. 
A prova escrita tem a duração total de 45 minutos 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 3.º Ciclo da 

disciplina de Espanhol, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova escrita e oral tem por referência o Programa de Espanhol do Ensino Básico – 3.º Ciclo em vigor.  

A prova escrita e oral permite avaliar se o aluno, no final do 3.º Ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível 

nacional, para a disciplina. 

 

 

Caracterização da prova escrita 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta três grupos de itens, relativos a compreensão de texto, gramática e produção escrita dos 

temas lecionados ao longo do 3.º Ciclo e selecionados para o efeito: 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Espanhol - LE II (3 anos)  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  19/06/2019    Hora 09h30 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  24/07/2019          Hora 09h30 
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Grupo I - consiste na realização de atividades de compreensão de textos referentes a temas que se inserem nas 

áreas do conteúdo sociocultural enunciados no Programa. Testa o reconhecimento de vocabulário, a compreensão 

do texto, bem como a seleção de informação para produção de enunciados próprios. 

Tipologia dos itens: verdadeiro e falso com justificação; perguntas de resposta curta; construção de frases; 

exercícios de sinonímia e ou antonímia.  

 

Grupo II - permite avaliar o desempenho do examinando na aplicação de conteúdos gramaticais.  

Tipologia dos itens: transformação; preenchimento de espaços e escolha múltipla. 

 

Grupo III - Produção escrita de um texto (80-100 palavras) sobre um dos tópicos relativos aos domínios de 

referência constantes dos conteúdos programáticos. 

Tipologia de itens: itens de construção de resposta extensa. 

 

A prova escrita é cotada para 100 pontos. 

Peso:50%  

A estrutura da prova escrita sintetiza-se no Quadro I. 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I 

• Relações humanas; 
•  A educação; 
•  O consumo; 
•  As compras; 
•  Tempos livres;  
• Alimentação; 
• Desporto; 
•  Saúde; 
•  Espanha (locais, tradições e cultura).   

• Verdadeiro e falso com 

justificação;  

•  Perguntas de resposta curta;  

•  Construção de frases; 

• Exercícios de sinonímia e ou 

antonímia. 
 

 

3 35 pontos 

90 min 

II 

• Tempos e modos verbais;  
• Artigos definidos e indefinidos;  
• Possessivos;  
• Demonstrativos; 
• Pronomes de objeto direto e indireto; 
• Marcadores temporais e espaciais;  
• Discurso direto e indireto;  
• Orações;  
• Conectores. 

•  Transformação;  

•  Preenchimento de espaços; 

•  Escolha múltipla. 

4 40 pontos 

III 
• Produção de texto sobre um tema 
relacionado com o Grupo I. 
 

• Produção de texto escrito, 

utilizando corretamente o 
vocabulário e as estruturas 
gramaticais adequadas e 
respeitando as orientações 
relativamente ao tipo, ao tema e 
à extensão. 

1 25 pontos 
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As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

Caracterização da prova oral 

A prova inclui uma prova oral, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova oral apresenta três momentos: Entrevista dirigida - interação examinador-examinando (1.º momento); 

Descrição/comentário de imagem e/ou leitura/ comentário de um texto; (2.º momento); Produção individual do 

examinando (3.º momento).   

A prova oral é cotada para 100 pontos. 

Peso:50% 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro II. 

Quadro II 

Momento Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I 

• O “eu“ e os outros: descrição, 
interesses e preferências; 
• Relações humanas; 
•  A escola; 
•  O consumo; 
•  As compras; 
•  Tempos livres;  
• Alimentação; 
• Desporto; 
•  Saúde; 
•  Espanha (locais, tradições e cultura).   

• Estabelecer contacto;  
• Responder a perguntas de 

âmbito pessoal e/ou sobre o 

tema da prova. 

 

3 20 pontos 

15 min 
II 

• Relações humanas; 
•  A escola; 
•  O consumo; 
•  As compras; 
•  Tempos livres;  
• Alimentação; 
• Desporto; 
•  Saúde; 
•  Espanha (locais, tradições e cultura).   

•  Descrever/ comentar imagens; 

• Ler/comentar um texto. 
 

1 30 pontos 

III 

• Relações humanas; 
•  A escola; 
•  O consumo; 
•  As compras; 
•  Tempos livres;  
• Alimentação; 
• Desporto; 
•  Saúde; 
•  Espanha (locais, tradições e cultura).   

• Responder a perguntas abertas 
sobre um assunto; realizar uma 
breve exposição;    expressar as 
suas ideias e as suas opiniões. 

1 50 pontos 
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Serão fatores de desvalorização o vazio de conteúdo das respostas; o afastamento do tema proposto; as 

incorreções de língua reiteradas, mesmo quando o conteúdo esteja totalmente correto. 

Nota: A classificação final da prova resulta da média aritmética da prova escrita e da prova oral. 

 

Material 

Como material da prova escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

No caso das provas de equivalência a frequência do ensino secundário, as respostas são registadas em folha 

própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

Para a prova oral o material necessário será fornecido pelo júri. 

 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova  oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
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Introdução	  

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

disciplina	   de	   Educação	   Visual,	   a	   realizar	   em	   2019	   pelos	   alunos	   do	   Agrupamento	   de	   Escolas	   Josefa	   de	   Óbidos,	  

nomeadamente:	  

• Objeto	  de	  avaliação	  

• Caracterização	  da	  prova	  

• Material	  

• Duração	  

	  

	  

Objeto	  de	  avaliação	  

A	  prova	  tem	  por	  referência	  o	  Programa	  de	  Educação	  Visual	  em	  vigor.	  	  

A	  prova	  permite	  avaliar	  se	  o	  aluno,	  no	  final	  do	  3º	  ciclo,	  atingiu	  as	  metas	  curriculares	  definidas,	  a	  nível	  nacional,	  para	  

a	  disciplina.	  

	  

	  

Caracterização	  da	  prova	  

A	   prova	   inclui	   uma	   prova	   escrita	   com	   três	   grupos	   de	   componente	   escrita	   e	   prática,	   organizados	   por	   temas,	  

resultando	  a	  classificação	  final	  da	  soma	  dos	  itens	  respondidos	  corretamente.	  

A	  parte	  escrita	  da	  prova	  apresenta	  dois	  grupos	  de	  itens,	  relativos	  a	  dois	  dos	  temas	  lecionados	  ao	  longo	  do	  3º	  ciclo	  

e	   selecionados	   para	   o	   efeito	   (organizados	   tendencialmente	   por	   itens	   de	   selecção	   (associação/correspondência	  

relativa	  a	  legendagens	  de	  imagens).	  

	  

  

	   	  

Informação-‐Prova	  

Prova	  de	  Equivalência	  à	  Frequência	  de	  
	  
Educação	  Visual 	   	  

	  
Ano	  letivo	  2018/2019	  

Data	  da	  Prova	  1.ª	  Fase	  	  18/06/2019	   	  	  	  Hora	  14h00	  

3.º	  Ciclo	  do	  Ensino	  Básico 	   	   	   Data	  da	  Prova	  2.ª	  Fase	  	  19/07/2019	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hora	  14h30	  
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As	  partes	  de	  resolução	  prática,	  apresentam	  dois	  grupos	  de	  itens,	  relativos	  a	  quatro	  dos	  temas	  lecionados	  ao	  longo	  

do	  3º	   ciclo	  e	  selecionados	  para	  o	  efeito	  (organizados	  tendencialmente	  por	   itens	  de	  construção	  (resposta	  extensa	  

relativas	  a	  construção	  geométrica	  e	  a	  expressão	  gráfica	  livre).	  

	  

A	  prova	  é	  cotada	  para	  100	  pontos.	   	  

A	  estrutura	  da	  prova	  sintetiza-‐se	  no	  Quadro	  I.	  

	  

Quadro	  I	  

Grupo	   Domínios/Temas	   Tipologia	  de	  itens	  
Número	  

de	  itens	  

Cotação	  

(em	  pontos)	  

Duração	  

(minutos)	  

I	  
	  
-‐	  Perspectiva	  cónica	  	  
	  

Itens	  de	  selecção:	  
	  	  Tipo	  associação/correspondência	  
	  	  (legendagem)	  	  

1	   	  1.1	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  

90	  minutos	  
II	  

	  
-‐	  Geometria	  plana	  (polígonos	  e	  
	  	  concordâncias)	  
	  
-‐	  Geometria	  no	  espaço	  	  
	  	  (planificação	  de	  sólidos)	  
	  

Itens	  de	  selecção:	  
	  	  Tipo	  associação/correspondência	  
	  	  (legendagem)	  
	  
Item	  de	  construção:	  
	  	  	  Resposta	  extensa	  (construção	  geométrica)	  

2	  

2.1	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  
	  
	  

	  	  2.2	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  
	  

III	  

	  
-‐	  Perceção	  visual	  e	  construção	  
	  	  da	  imagem	  
-‐	  Arte	  contemporânea	  	  
-‐	  A	  Cor	  
	  

Item	  de	  construção:	  
	  	  	  Resposta	  extensa	  (construção	  de	  
	  	  	  expressão	  gráfica	  livre)	  

1	   	  3.1	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  

	  

	  

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

Nos	   itens	   de	   seleção,	  não	  há	   lugar	  a	   classificações	   intermédias	  e	  a	   cotação	   total	   só	  é	  atribuída	  às	   respostas	  que	  

apresentem	  de	  forma	  inequívoca	  a	  única	  associação/correspondência	  integralmente	  correta	  e	  completa.	  

Nos	   itens	   de	   construção,	   a	   classificação	   é	   atribuída	   de	   acordo	   com	   os	   elementos	   solicitados,	   sendo	   atribuída	   a	  

classificação	  de	  zero	  pontos	  a	  respostas	  que	  não	  correspondam	  ao	  solicitado,	  independentemente	  da	  qualidade	  da	  

execução	  e	  da	  representação	  produzida.	  

	  

	  

Material	  

Como	  material	  de	  escrita,	  apenas	  pode	  ser	  usada	  caneta	  ou	  esferográfica	  de	  tinta	  azul	  ou	  preta	  no	  preenchimento	  

do	  cabeçalho	  e	  na	  parte	  escrita	  da	  prova.	  
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Nas	  provas	  de	  equivalência	  a	  frequência	  do	  ensino	  básico,	  as	  respostas	  são	  dadas	  no	  próprio	  enunciado	  da	  prova.	  	  	  

Não	  é	  permitido	  o	  uso	  de	  corretor.	  

	  

Nas	  partes	   de	   resolução	   prática	   da	   prova,	   o	   examinando	  deverá	   trazer	   para	   a	   realização	   da	   prova	   os	   seguintes	  

materiais:	  

Régua	  de	  40	  cm	  

Compasso	  

Esquadros	  de	  45	  e	  de	  60	  graus	  

Lápis	  grafite	  2	  HB	  

Borracha	  branca	  

Lápis	  de	  cor	  	  

Marcadores	  

Afiadeira	  

	  

O	  material	  é	  da	  responsabilidade	  do	  aluno.	  

O	  uso	  do	  lápis	  só	  é	  permitido	  nas	  partes	  práticas	  da	  prova.	  

	  

Duração	  

A	  prova	  escrita	  tem	  a	  duração	  de	  90	  minutos	  mais	  30	  minutos	  de	  tolerância.	  
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Introdução 

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

disciplina de Físico-Química, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Físico-Química em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 3º ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 

a disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta quatro grupos de itens, relativos a quatro dos temas lecionados ao longo do 3º ciclo e 

selecionados para o efeito organizados tendencialmente por itens de seleção (escolha múltipla, verdadeiro / falso, 

associação / correspondência, ordenação, completamento) e itens de construção (resposta curta, cálculo). 

Os itens / grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, 

gráficos, fotografias e esquemas. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

  

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Físico e Química  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  24/06/2019    Hora 09h30 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  23/07/2019          Hora 09h30 
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A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I 

Terra no Espaço 

Universo 

 O que existe no Universo 

 O Sistema solar 

Planeta Terra 

 Movimento e forças 

 

Itens de seleção 4 10  

90 min 

II 

Terra em 

Transformação 

Materiais 

 Tipos de misturas 

 Separação de substâncias 

presentes numa mistura 

Itens de seleção 

 
4  10 

III 

Sustentabilidade 

na Terra 

Reações químicas 

 Explicação e representação de 

equações químicas 

 Tipos de reações químicas 

Som 

 Produção e propagação do som 

 Som e ondas 

 Atributos do som 

Luz 

 Fenómenos óticos 

Itens de seleção 

Itens de 

construção 

10  30 

IV 

Viver Melhor na 

Terra 

Movimentos e forças 

 Movimentos da Terra 

 Forças e movimentos 

 Forças, movimentos e energia 

Classificação dos materiais 

 Estrutura eletrónica 

 Propriedades dos materiais e 

Tabela Periódica 

Itens de seleção 

Itens de 

construção 

22 50 
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As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

Não é permitido o uso de corretor. 

É necessário calculadora científica. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
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Introdução 

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

da disciplina de Francês, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o programa de francês do ensino básico -  3º ciclo em vigor. A prova permite avaliar 

se o aluno, no final do 3º ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para a disciplina. A prova 

é constituída por uma prova escrita e uma prova oral. 

Caracterização da prova escrita 

A prova inclui uma prova escrita, resultando da soma dos itens respondidos corretamente. A prova escrita 
apresenta três grupos de itens, relativos à compreensão de texto, gramática e produção escrita dos temas 
lecionados ao pongo do 3º ciclo e selecionados para o efeito: 

Grupo 1: consiste na realização de atividades de compreensão de textos referentes a temas que se inserem nas 
áreas do conteúdo sociocultural enunciados no programa. Testa o reconhecimento de vocabulário, a 
compreensão do texto, bem como a seleção de informação para produção de enunciados próprios. 

Tipologia de itens: verdadeiro/falso com justificação – itens de construção (exercício de sinonímia e ou 
antonímia) - construção de frases. 

Grupo 2: consiste na realização de atividades no domínio da gramática; 

Tipologia de itens: transformação – escolha múltipla – preenchimento de espaços. 

Grupo 3: consiste na realização de uma atividade de produção de texto, cujo tema se insere nas áreas do 
conteúdo sociocultural enunciadas no programa. Solicitar-se-á a produção de um texto (de 80 a 100 palavras). 

Tipologia de itens: itens de construção de resposta extensa.  

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Francês  - LE II (3 anos) 

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  19/06/2019 Hora 09h30 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  24/07/2019        Hora 09h30 
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A prova é cotada para 100 pontos. 
Peso: 50% 
A estrutura da prova escrita sintetiza-se no Quadro I 
 
Quadro I  

Grupo Temas ou Domínios  Tipologia de itens Número 
de itens 

Cotação 
(em 

pontos) 

Duração 
(minutos) 

I  Les Nouvelles Tecnologies 
et la Science ; 

 Orientation et Formation ; 

 La musique française et le 
cinéma. 

 

 Verdadeiro / Falso, 
justificando com frases do 
texto; 

 Pergunta de interpretação 
e/ou frases para completar 
de acordo com a informação 
transmitida no texto. 

4 

 

 

5 
45 

90 

II  A frase negativa; 

 Os pronomes pessoais 
COD e COI; 

 Os determinantes 
possessivos;  

 Os tempos verbais; 

 Os pronomes relativos; 

 As expressões de causa; 

 A voz passiva; 

 Exercício de reescrita, 
aplicando as estruturas 
gramaticais:  

 Phrase négative (Frase 
negativa); 

 Exercício de reescrita, 
aplicando os pronomes COD 
e COI; 

 Exercício de reescrita, 
aplicando os pronomes 
relativos; 

 Exercício de transformação 
de frases, exprimindo a 
causa;  

 Completar espaços com 
determinantes possessivos; 

 Completar espaços com 
diferentes tempos verbais 

 Exercício de escolha múltipla 
de frases na voz passiva. 

4 30 

III  Produção de texto sobre 
um tema relacionado com 
o Grupo I 

 Itens de construção 
1 25 

 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondem ao solicitado. 
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Material 

As respostas são registadas em folha Modelo EMEC, sendo apenas permitido o uso de caneta ou esferográfica 

de tinta indelével azul ou preta. 

É permitido o uso de dicionários monolingues / bilingues; 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Caracterização da prova oral 

A prova inclui uma prova oral, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

Todos os conteúdos temáticos e gramaticais estudados ao longo do ciclo serão objeto de avaliação oral. 

A prova oral apresenta três momentos: Entrevista dirigida - Interação Examinador e Examinando (1.º momento); 

Produção Individual do Examinando (2.º momento); Interação Examinador e Examinando (3.º momento):  

   São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: Âmbito, Correção, Fluência, 

Desenvolvimento temático e coerência e Interação. 

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

Para cada categoria a ser observada, consideram-se cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1). Qualquer desempenho que 

não corresponda ao nível mais elevado descrito é integrado num dos outros níveis, de acordo com o desempenho 

observado. Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos, de modo a que sejam contempladas 

variações no desempenho dos alunos. Sempre que um desempenho não se integre em nenhum de dois níveis 

descritos consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. É 

classificado com zero pontos qualquer desempenho que não atinja o nível 1. 

A prova oral é cotada para 100 pontos. 
Peso: 50% 
A tabela de categorias e de descritores de nível para a interação/produção oral apresenta-se de seguida. 

Categorias e Descritores para a Avaliação da Interação/Produção Oral* 

Nível 

Âmbito – 25% 

(25 pontos) 

Correção – 15% 

(15 pontos) 

Fluência – 10% 

(10 pontos) 

Desenvolvimento 

Temático e Coerência – 

25% 

(25 pontos) 

Interação – 25% 

(25 pontos) 

N5 

Usa meios 

linguísticos 

suficientes e 

pertinentes, embora 

possa recorre a 

circunlocuções para 

se exprimir sobre a 

Usa, com correção, 

vocabulário 

adequado, podendo 

ocorrer erros quando 

exprime um 

pensamento mais 

Produz um discurso 

com à-vontade, 

fazendo pausas 

evidentes para 

planear e remediar, 

especialmente em 

longas intervenções 

Desenvolve, com 

precisão razoável, 

grande parte dos 

assuntos propostos, 

apresentando 

informação pertinente, 

embora simples e 

Inicia, mantém e conclui 

conversas simples, 

utilizando as expressões 

mais comuns num 

registo neutro. Mantém 

a atenção do 

interlocutor, utilizando 
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maioria dos 

assuntos. 

As limitações 

lexicais provocam 

poucas hesitações e 

repetições. 

complexo. 

Exprime-se com 

controlo gramatical. 

Usa uma pronúncia 

claramente 

inteligível, podendo 

ocorrer alguns erros 

que, no entanto, não 

perturbam a 

comunicação. 

de produção livre. direta. 

Liga uma série de 

elementos curtos e 

distintos, construindo 

sequências lineares de 

informação. 

expressões adequadas. 

Exprime-se e reage a um 

leque de funções 

linguísticas, usando, 

com correção, as regras 

de delicadeza mais 

importantes. 

Faz o ponto da situação 

numa discussão, para 

facilitar a focalização do 

assunto da conversa, e 

pede esclarecimentos 

ou reformulação. 

N4      

N3 

 

Usa um leque de 

padrões frásicos 

elementares e 

expressões feitas 

para comunicar em 

situações familiares. 

Usa vocabulário 

suficiente para 

satisfazer as 

necessidades 

comunicativas 

elementares. 

Em situações não 

habituais ocorrem 

incompreensões 

frequentes. 

Usa, com razoável 

correção, um 

repertório lexical 

limitado relacionado  

com necessidades 

concretas. 

Usa corretamente 

estruturas simples, 

mas comete  ainda 

erros básicos, de 

forma sistemática. 

Usa uma pronúncia 

suficientemente clara 

para ser entendida, 

embora os 

interlocutores 

possam ter 

necessidade de pedir 

repetição. 

Produz enunciados 

muito curtos, com 

pausas, falsas 

partidas e 

reformulações 

muito evidentes. 

Fornece, de forma 

simples e direta, 

informação limitada 

relacionada com 

assuntos rotineiros. 

Liga frases simples com 

conectores 

elementares e mais 

frequentes. 

Estabelece contactos, 

utilizando as expressões 

comuns mais simples e 

seguindo rotinas 

elementares. 

Exprime e reage a um 

leque limitado de 

funções linguísticas 

elementares. 

Indica se está, ou não, a 

seguir aquilo que se lhe 

diz. 

N2      

N1 

Usa um repertório 

muito básico de 

palavras e 

expressões simples 

relacionadas com 

aspetos, situações e 

necessidades 

concretas. 

Usa, com um controlo 

muito limitado, 

algumas estruturas 

gramaticais simples 

num repertório 

memorizado. 

Usa uma pronúncia 

que pode ser 

entendida com algum 

esforço. 

Produz enunciados 

muito curtos, 

isolados e 

estereotipados, 

fazendo muitas 

pausas para 

procurar 

expressões, 

articular palavras 

menos familiares e 

para remediar. 

Fornece informações 

básicas, fazendo muitas 

concessões ao sentido 

da mensagem. 

Liga palavras ou grupos 

de palavras com 

conectores muito 

simples como “e” ou 

“então”. 

Estabelece contactos 

sociais básicos, 

utilizando as fórmulas 

de delicadeza do 

quotidiano mais 

simples: saudações e 

despedidas; 

apresentações; dizer por 

favor, obrigado(a), 

desculpe(a), etc. 

Reage a um leque muito 

limitado de funções 

linguísticas elementares. 
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*De acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas      

Nota: A classificação final da prova resulta da média aritmética da prova escrita e da prova oral.  

             

Material 

Material autorizado: folha de rascunho e esferográfica ou lápis. 

Material não autorizado: dicionário bilingue ou monolingue. 

Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do terceiro ciclo 

da disciplina de Geografia, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Geografia em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do terceiro ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, 

para a disciplina. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta seis grupos de itens, relativos a seis dos temas lecionados ao longo do terceiro ciclo e 

selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de seleção, correspondência e construção de 

resposta curta ou extensa). 

A prova é cotada para cem pontos.  

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Geografia  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  24/06/2019 Hora 14h00 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  24/07/2019          Hora 14h00 
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A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação 
(em pontos) 

Duração 
(minutos) 

I •  A Terra: estudos e representações. 
Itens de seleção 
Itens de construção (resposta curta) 

5 20 

90 
minutos 

II    •  Meio Natural. 
 

Itens de construção (resposta curta e 
extensa) 

3 12  

III 
    •  População e Povoamento; 
     

Itens de seleção 
Itens de construção (resposta curta) 

3 12 

IV • Atividades económicas; 

Itens de seleção 
Itens de construção (resposta curta e 
ou extensa) 

2 12 

V • Contrastes de Desenvolvimento; 
Itens de construção (resposta curta e 
ou extensa) 

6 24 

VI •  Ambiente e Sociedade. 

Itens de seleção 
Itens de construção (resposta curta e 
ou extensa) 

3 20 

 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

No caso das provas de equivalência a frequência do ensino secundário, as respostas são registadas em folha 

própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de noventa minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 3º cicloda 

disciplina de História, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de História em vigor. 

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 3ºciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 

a disciplina. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta 5 grupos de itens, relativos a 5 dos temas lecionados ao longo do 3º ciclo e selecionados 

para o efeito (organizados tendencialmente por itens de seleção e de construção). 

A prova é cotada para 100 pontos.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
História  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  19/06/2019    Hora 14h00 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  22/07/2019          Hora 14h00 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I O mundo romano no apogeu do 
império 

ITENS DE SELEÇÃO  

• escolha múltipla;  

• verdadeiro/falso;  

• associação / 

correspondência;  

• ordenação.  

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO  

• resposta curta;  

• resposta restrita;  

• resposta extensa.   

 

 

5 20  

90 m 

II O expansionismo europeu 4 20 

III 
Portugal: da 1ª República à ditadura 

militar 4 20 

IV 
Crise, ditaduras e democracia na 

década de 30. 
4 20 

V 

A segunda guerra mundial: 

violência e reconstrução 

 

2 20 

 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

No caso das provas de equivalência a frequência do ensino secundário, as respostas são registadas em folha 

própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
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Introdução 

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

disciplina de inglês, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de inglês em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 3º ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 

a disciplina. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita e uma prova oral, resultando a classificação final da média dos itens respondidos 

corretamente. 

A prova escrita apresenta quatro grupos de itens, relativos aos domínios e aos temas lecionados ao longo do 3º 

ciclo e selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens como indicado no quadro I). 

A prova é cotada para 400 pontos.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Inglês - LE I (5 anos)  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  18/06/2019    Hora 09h30 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  23/07/2019          Hora 14h00 
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A prova oral consiste na realização de duas atividades de produção/interação oral, cujos temas se inserem nas 

áreas temáticas do Programa. 

 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I 
Compreensão do texto escrito 

(Reading) 

Itens de seleção 

Itens de construção (resposta 

curta) 

A      2 a 4  

B      2 a 4   
100* 

70 

 

II 
Vocabulário e Gramática 

(Vocabulary and Grammar) 

Itens de seleção 

Itens de construção (resposta 

curta) 

A      2 a 4  

B      2 a 4   
100* 

III 
Produção escrita 

(Writing) 

Itens de construção (resposta 

curta) 

Itens de construção (resposta 

extensa) 

A      1 

B      1 
100* 

IV 
Compreensão do oral 

(Listening) 

Itens de seleção 

Itens de construção (resposta 

curta) 

A      2 a 4 

B      2 a 4 
100* 

 

20 

 

Quadro II 

Produção oral 

(Speaking) 
100* 15 

 
*Nota: A classificação da prova resulta da média aritmética dos cinco domínios (compreensão do texto escrito, 
vocabulário e gramática, produção escrita, compreensão do oral e produção oral). 
 
 
Prova escrita           

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

Não são penalizados erros linguísticos não impeditivos de compreensão, à exceção do grupo III, que avalia a 

produção escrita. 

Nos itens de seleção não há lugar a classificações intermédias e a cotação total só é atribuída às respostas que se 

apresentem de forma inequívoca 

 a única opção correta, em itens de escolha múltipla; 

 a única associação/correspondência integralmente correta e completa, em itens de associação; 

 a única sequência integralmente correta e completa, em itens de ordenação. 
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Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado independentemente da qualidade do 

texto produzido. 

 

Prova oral 

O desempenho do aluno é classificado em cinco categorias: 

 âmbito – 25% -refere-se à capacidade de usar recursos linguísticos adequados e variados; 

 correção – 15% - refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais e pronunciar as palavras de 

acordo com as  regras do sistema linguístico; 

 fluência – 10% - refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado ao 

contexto, sem demasiadas hesitações, pausas ou reformulações; 

 desenvolvimento temático e  coerência – 25%: 

o desenvolvimento temático -  refere-se à capacidade de utilizar conhecimentos/informação e de se 

expressar sobre qualquer um dos temas do programa; 

o coerência – refere-se à capacidade de sequenciar as ideias e de organizar a informação;. 

 Interação – 25% - refere-se à capacidade de manter uma comunicação oral com outros falantes. 

 

A cada categoria é atribuído um nível de desempenho de 1 a 5, resultando a classificação final da soma da 

pontuação obtida em cada categoria. 

 

 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência à frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

É permitido o uso de dicionário bilingue e/ou monolingue. 

 Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 
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Introdução	
O	 presente	 documento	 divulga	 informação	 relativa	 à	 prova	 de	 exame	 de	 equivalência	 à	 frequência	 do	 ensino	
secundário	da	disciplina	de	Biologia,	a	realizar	em	2019	pelos	alunos	do	Agrupamento	de	Escolas	Josefa	de	Óbidos,	
nomeadamente:	

• Objeto	de	avaliação	
• Caracterização	da	prova	
• Material	
• Duração	

	
Objeto	de	avaliação	
A	prova	tem	por	referência	o	Programa	de	Biologia	em	vigor.		
A	prova	permite	avaliar	se	o	aluno,	no	final	do	12º	ano,	atingiu	as	metas	curriculares	definidas,	a	nível	nacional,	para	
a	disciplina.	
	
Caracterização	da	prova	
A	 prova	 inclui	 uma	 prova	 escrita	 e	 prática,	 resultando	 a	 classificação	 final	 da	 soma	 dos	 itens	 respondidos	
corretamente.		
A	prova	inclui	uma	prova	escrita	cotada	para	um	máximo	de	140	pontos	e	uma	prova	prática,	cotada	para	um	máximo	
de	60	pontos,	resultando	a	classificação	final	do	exame	da	soma	da	classificação	das	duas	provas.	
	
A	 prova	 escrita	 apresenta	 cinco	 grupos	 de	 itens,	 relativos	 a	 cinco	 dos	 temas	 lecionados	 ao	 longo	 do	 12º	 ano	 e	
selecionados	para	o	efeito	(organizados	tendencialmente	por	itens	de	seleção	e	de	construção	A	estrutura	da	prova	
escrita	sintetiza-se	nos	Quadros	I	e	II.	

QUADRO	I	
Unidades	 Cotação	(em	pontos)	 Duração	(minutos)	

Unidade	1:	Reprodução	e	manipulação	da	fertilidade	 20	a	30	

90	
Unidade	2:	Património	genético	 20	a	30	
Unidade	3:	Imunidade	e	controlo	de	doenças	 20	a	30	
Unidade	4:	Produção	de	alimentos	e	sustentabilidade	 20	a	30	
Unidade	5:	Preservar	e	recuperar	o	meio	ambiente	 20	a	30	

	

  

	 	

Informação-Prova	

Prova	de	Equivalência	à	Frequência	de	
	
Biologia	 	

	
Ano	letivo	2018/2019	

Data	da	Prova	1.ª	Fase		17/06/2019	 			Hora	14h00	

12.º	Ano	de	Escolaridade 	 	 	 Data	da	Prova	2.ª	Fase		18/07/2019										Hora	14h00	



	
Informação-Prova	de	Equivalência	à	Frequência																																																																																																																																																	Página	2	de	3	

A	prova	escrita	inclui	itens	de	seleção	e	itens	de	construção	de	acordo	com	o	quadro	seguinte:	
QUADRO	II	–	TIPOLOGIA,	NÚMERO	DE	ITENS	E	COTAÇÃO	

Tipologia	de	itens	 Número	de	itens	 Cotação	(em	pontos)	

ITENS	DE	SELEÇÃO	
Escolha	múltipla	 6	 2	

Associação/correspondência	 2	a	4	 6	a	8	
Verdadeiro	ou	falso	

ITENS	DE	CONSTRUÇÃO	

Resposta	curta	 2	a	4	 2	

Resposta	restrita	
2	a	4	 4	
6	a	8	 6	
2	a	4	 8	

	
Da	prova	prática	consta	a	realização	de	uma	atividade	experimental	e	da	resposta	a	questões	de	discussão.	
	
Nos	 itens	 de	 construção,	 a	 classificação	 é	 atribuída	 de	 acordo	 com	 os	 elementos	 solicitados,	 sendo	 atribuída	 a	
classificação	de	zero	pontos	a	respostas	que	não	correspondam	ao	solicitado.	
A	 classificação	 a	 atribuir	 a	 cada	 resposta	 resulta	 da	 aplicação	 dos	 critérios	 gerais	 e	 dos	 critérios	 específicos	 de	
classificação	apresentados	para	cada	item	e	é	expressa	por	um	número	inteiro.	
As	respostas	ilegíveis	ou	que	não	possam	ser	claramente	identificadas	são	classificadas	com	zero	pontos.	
-	Se	o	examinando	responder	ao	mesmo	item	mais	do	que	uma	vez,	deve	eliminar,	clara	e	 inequivocamente,	a(s)	
resposta(s)	que	considerar	incorreta(s).	
	
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	ou	mais	do	que	uma	
opção.	Não	há	lugar	a	classificações	intermédias.	
	
-	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	mínimo	de	desempenho.	
	
-	VERDADEIRO	OU	FALSO	
Atribui-se	 a	 classificação	 de	 zero	 pontos	 se	 as	 respostas	 em	 que	 as	 afirmações	 dadas	 sejam	 consideradas	 todas	
verdadeiras	ou	todas	falsas.	
Atribui-se	a	classificação	de	um	ponto	a	cada	alínea	devidamente	classificada	de	verdadeira	ou	falsa.	
A	classificação	total	da	questão	resulta	da	soma	dos	pontos	obtidos	em	cada	alínea.	
	
-	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,	pelo	
menos,	um	dos	elementos	da	sequência	solicitada.	Não	há	lugar	a	classificações	intermédias.	
	
-	ESQUEMATIZAÇÃO	
A	classificação	centra-se	nos	tópicos	de	referência,	tendo	em	conta	o	rigor	científico	dos	esquemas.	
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Itens	de	construção	
RESPOSTA	CURTA	
A	classificação	é	atribuída	de	acordo	com	os	elementos	de	resposta	solicitados	e	apresentados.	
	
RESPOSTA	RESTRITA	
A	classificação	das	respostas	centra-se	nos	tópicos	de	referência,	tendo	em	conta	o	rigor	científico	dos	conteúdos,	a	
organização	lógico-temática	das	 ideias	expressas	no	texto	elaborado	e	a	utilização	de	linguagem	científica.	Caso	a	
resposta	 contenha	 elementos	 que	 excedam	 o	 solicitado,	 só	 são	 considerados	 para	 efeito	 da	 classificação	 os	
elementos	que	satisfaçam	o	que	é	pedido.	Porém,	se	os	elementos	referidos	revelarem	uma	contradição	entre	si,	a	
cotação	 a	 atribuir	 é	 de	 zero	 pontos.	 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.	É	classificada	com	zero	pontos	qualquer	resposta	que	não	atinja	o	nível	1	de	desempenho	no	domínio	
específico	da	disciplina.	
	
	
Material	
Como	material	de	escrita,	apenas	pode	ser	usada	caneta	ou	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta.	
As	respostas	são	registadas	em	folha	própria,	fornecida	pelo	estabelecimento	de	ensino	(modelo	oficial).	
Não	é	permitido	o	uso	de	corretor.	
	
	
Duração	
A	prova	com	componente	escrita	tem	a	duração	de	90	minutos,	não	podendo	a	sua	aplicação	ultrapassar	este	limite	
de	tempo.	
A	prova	com	componente	prática	tem	a	duração	de	90	minutos,	a	que	acresce	a	tolerância	de	30	minutos.	
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Introdução 
O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à frequência do ensino 
secundário da disciplina de Educação Física, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de 
Óbidos. 
 
Objeto de avaliação 
A prova tem por referência o Programa de Educação Física do Ensino Secundário. 
 
A prova permite avaliar o desempenho nas atividades físicas e desportivas nos domínios dos Jogos Desportivos 
Coletivos, Raquetas, Atletismo e da Ginástica e os conhecimentos relativos aos processos de desenvolvimento e 
manutenção da condição física e relativos às atividades físicas e desportivas. 
 
Características e estrutura da prova 
O exame inclui uma prova escrita e uma prova prática, resultando a classificação final da média ponderada dos 
resultados obtidos nas duas provas (setenta porcento para a prova prática e trinta porcento para a prova escrita). 
A prova escrita apresenta doze grupos de itens organizados de acordo com diferentes conteúdos. 
 

A prova pode incluir itens de seleção [ordenação, transcrição, verdadeiro/falso, escolha múltipla, associação/corres-
pondência, completamento (com elementos fornecidos ao aluno), ou legendagem (com elementos fornecidos ao 
aluno)], e ou itens de construção (resposta curta, resposta restrita e/ou resposta extensa). 
 

A estrutura da prova escrita sintetiza-se no Quadro II. 
Quadro II 

Estrutura da Prova 
Cotação 
(pontos) 

Objetivos Conteúdos 

Grupo I 
  

Perguntas podem incluir itens de 
seleção, legendagem e construção. 

  
8 

  
Compreende, analisa, identifica, aplica e relaciona 

conceitos 
CAPACIDADES MOTORAS 

FACTORES ASSOCIADOS A UM ESTILO DE 
VIDA SAUDÁVEL 

PROCESSOS DE CONTROLO DO ESFORÇO 
Grupo II Perguntas podem incluir itens de 

seleção, legendagem e construção. 
8 Compreende, analisa, identifica, aplica e relaciona 

conceitos 
CONDIÇÃO FÍSICA 

Grupo III Perguntas podem incluir itens de 
seleção, legendagem e construção. 

  
10 

Compreende e analisa distinguindo os termos técnicos e 
táticos 

Conhece as regras e aplica-as numa situação concreta 
FUTEBOL 

Grupo IV Perguntas podem incluir itens de 
seleção, legendagem e construção. 

  
10 

Compreende e analisa distinguindo os termos técnicos e 
táticos 

Conhece as regras e aplica-as numa situação concreta 
VOLEIBOL 

Grupo V Perguntas podem incluir itens de 
seleção, legendagem e construção. 

  
10 

Compreende e analisa distinguindo os termos técnicos e 
táticos 

Conhece as regras e aplica-as numa situação concreta 
ANDEBOL 
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Grupo VI Perguntas podem incluir itens de 
seleção, legendagem e construção. 

  
10 

Compreende e analisa distinguindo os termos técnicos e 
táticos 

Conhece as regras e aplica-as numa situação concreta 
BASQUETEBOL 

Grupo VII Perguntas podem incluir itens de 
seleção, legendagem e construção. 

5 Compreende e analisa distinguindo os termos técnicos  GINÁSTICA DE SOLO 

Grupo VIII Perguntas podem incluir itens de 
seleção, legendagem e construção. 

5 Compreende e analisa distinguindo os termos técnicos GINÁSTICA DE APARELHOS 

Grupo IX Perguntas podem incluir itens de 
seleção, legendagem e construção. 

10 Compreende e analisa distinguindo os termos técnicos GINÁSTICA ACROBÁTICA 

Grupo X Perguntas podem incluir itens de 
seleção, legendagem e construção. 

  
8 

Compreende e analisa distinguindo os termos técnicos  
Conhece as regras e aplica-as numa situação concreta 

ATLETISMO 

Grupo XI Perguntas podem incluir itens de 
seleção, legendagem e construção. 

  
8 

  
Conhece as regras e aplica-as numa situação concreta 

BADMINTON 

Grupo XII Perguntas podem incluir itens de 
seleção, legendagem e construção. 

  
8 

Compreende e analisa distinguindo os termos técnicos e 
táticos 

Conhece as regras e aplica-as numa situação concreta 
RUGBY 

 

A prova prática apresenta cinco grupos de atividades físicas e desportivas (no grupo do Atletismo o aluno escolhe duas 
das três provas apresentadas). 
 
A classificação final da prova prática resulta da média aritmética da avaliação feita pelos dois professores examinadores.  
 

O aluno dispõe de três tentativas para a realização dos conteúdos solicitados na Ginástica Acrobática e três no Atletismo 
(corrida, salto ou lançamento). As situações de jogo reduzido de Basquetebol e de Voleibol terão a duração de dez (10) 
minutos cada e a situação de jogo singulares de Badminton terá a duração de seis (6) minutos. Antes do início da prova o 
aluno dispõe de dez (10) minutos para a realização de aquecimento geral e específico. 
 
A estrutura da prova prática sintetiza-se no Quadro I. 

Quadro I 
 

Estrutura da Prova 
Cotação 
(pontos) 

 
Objetivos 

 
Conteúdos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercícios 
Individuais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

Com coordenação e fluidez realiza 4 elementos a pares (1 de cada Tipo) e 2 elementos em trios (1 do tipo A ou B 

e 1 do tipo C): 

                            Tipo A                                                       Tipo B                                                    Tipo C         

         

                    Tipo A                                            Tipo B                                     Tipo C   

  

  
  
 
 
 
 
 
 

GINÁSTICA  
(ACROBÁTICA)  

 

 
 
 
 

GRUPO 
II 

 
 

Exercícios 
Individuais 

 
 
 

10 

  Realiza uma corrida de velocidade de 60 metros : 

  Partida alta, respeitando as vozes de comando; Acelera até à velocidade máxima realizando apoios ativos sobre 

a parte anterior do pé; Termina sem desacelerar com inclinação do tronco à frente; Faz a corrida em, pelo menos, 

10 s (rapazes) ou 10,30 s (raparigas) 

  
ATLETISMO  

(CORRIDA DE 
VELOCIDADE) 
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Exercícios 
Individuais 

 
 
 

10 

Realiza salto em comprimento com técnica de voo na passada: 

Efetua a corrida de balanço em aceleração progressiva com 8 a 12 passadas; Realiza uma chamada dinâmica; 

Puxa a perna de impulsão para junto da perna livre na fase descendente; Toca o solo o mais longe possível com 

flexão do tronco à frente; Executa um salto de pelo menos, 3,50 m (rapazes) ou 2,50 m (raparigas)  

  
ATLETISMO  
(SALTO EM 

COMPRIMENTO) 

 
 

Exercícios 
Individuais 

 
 
 

10 

Realiza um lançamento com um peso de 3 kg (raparigas) / 4 kg (rapazes): 

Pega corretamente no peso; Inicia a fase de preparação de costas para a zona de lançamento; Enquadra o 

deslizamento com o lançamento; Roda e avança a bacia do lado do peso com extensão da perna e do braço de 

lançamento; Empurra o engenho para a frente e para cima; Mantém o cotovelo afastado em relação ao tronco; 

Realiza um lançamento de, pelo menos, de 8,50 metros (rapazes) ou 7 metros (raparigas). 

  
  

ATLETISMO  
(LANÇAMENTO 

DO PESO) 
 

 
GRUPO 

III 

 
Situação de 

jogo reduzido 
(3x3) 

20  Passa e desmarca-se cortando para o cesto; Oferece linhas de primeiro passe; Passa a um companheiro 

desmarcado; Lança utilizando lançamento na passada ou de curta distância; Aclara para o cesto; Progride 

utilizando a forma mais adequada (passe ou drible); Adequa as suas ações às regras do jogo. 

JOGOS 
DESPORTIVOS 

COLETIVOS 
(BASQUETEBOL) 

 
GRUPO 

IV 

 
Situação de 

jogo reduzido 
(3x3) 

 
 

20 

 Serve por baixo ou por cima; Recebe o serviço em manchete ou com as duas mãos por cima; Passa a um colega; 

Finaliza em passe colocado ou remate para os espaços vazios; Na defesa posiciona-se para executar passe ou 

manchete; Adequa as suas ações às regras do jogo. 

JOGOS 
DESPORTIVOS 

COLETIVOS 
 (VOLEIBOL) 

 
GRUPO 

V 

 
Jogo 1X1 

 
20 

 Faz serviço curto e comprido para a zona diagonalmente oposta; Desloca-se e posiciona-se corretamente para 

devolver o volante utilizando o clear, o lob, o drive, remate e o amortie, criando dificuldades à receção; Adequa as 

suas ações às regras do jogo. 

  
RAQUETAS  

(BADMINTON) 

 

Critérios gerais de classificação  
 

Prova prática 
O exame será avaliado por dois professores examinadores e o resultado é a média aritmética da avaliação apresentada 
por cada um deles. 

O aluno será avaliado segundo os seguintes critérios: 
 

 Jogos Desportivos 
Coletivos 

Ginástica de solo Badminton Atletismo 

Ações 
técnicas 

Realiza com 
correção/realiza/realiza 
com incorreções/não 
realiza. 

Realiza com 
correção/realiza/realiza 
com incorreções/não realiza 

Realiza com 
correção/realiza/realiza com 
incorreções/não realiza 

. Componentes críticas: 
Realiza/Não realiza 
 
. Marca 
Atinge/Não atinge 

Ações 
técnico-
táticas 

. Desempenha com 
oportunidade e correção as 
ações solicitadas pelas 
situações de jogo 
. Adequa as suas ações às 
regras de jogo 

 Adequa as suas ações às 
regras de jogo 

 

 
Prova escrita 
Nas questões de escolha múltipla e verdadeiro/falso as respostas ou são consideradas certas ou erradas. 
Nas questões de escolha múltipla é sempre considerado errado quando o examinado assinala mais do que uma opção. 
Nas questões de resposta aberta a distribuição da cotação contempla os conhecimentos, compreensão e aplicação dos 
mesmos, bem como a estruturação correta das frases, o encadeamento de ideias e a capacidade de análise e síntese. 

Material 
Prova prática: 
O aluno deve trazer o equipamento desportivo adequado para a realização do exame, não sendo permitido a utilização 
de sapatos de bicos para o Atletismo. Na modalidade de Ginástica é obrigatório o uso de sapatilhas apropriadas, na sua 
falta o aluno deve executar a prova descalço. Todo o restante material desportivo usado no exame estará à disposição 
do aluno. 
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Para possibilitar a realização dos exercícios de Ginástica Acrobática e das situações de jogo reduzido de Basquetebol, de 
Voleibol e do jogo de singulares de Badminton, a escola assegurará a presença de outros alunos. 
 

Prova escrita: 
O aluno pode apenas usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  
 
Classificação 
A prova é cotada de 0 a 200 pontos, com ponderação de 30% para a componente escrita e 70% para a prática; a 
classificação final expressa na escala de 0 a 20 valores, arredondada às unidades. 
 
Duração 
A prova escrita tem a duração total de 90 minutos. A prova prática tem a duração total de 90 minutos.  
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Introdução 

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

secundário da disciplina de Inglês, nível de continuação, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de 

Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Inglês, nível de continuação, em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do ensino secundário, atingiu as metas curriculares definidas, a nível 

nacional, para a disciplina. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita e uma prova oral, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos. 

A prova escrita apresenta quatro grupos de itens, relativos aos temas lecionados ao longo do ensino secundário. 

Dos oito temas possíveis, dois serão selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de seleção 

e de construção).  

A prova oral apresenta atividades de interação e de produção oral relativos aos temas lecionados ao longo do 

ensino secundário. Dos oito temas possíveis, dois serão selecionados para o efeito (organizados por itens de 

construção). Esta prova desenvolve-se em dois momentos contínuos:  

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Inglês  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  28/06/2019    Hora 09h30 

Data da Oral    1.ª Fase  28/06/2019    Hora 11h15 

11.º Ano de Escolaridade  
 Data da Prova 2.ª Fase  18/07/2019          Hora 14h00 

Data da Oral    2.ª Fase  18/07/2019    Hora 15h45 
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1.º - Interação professor – aluno (estabelecer contactos. responder a perguntas que permitam relaxar o aluno e o 

orientem para o segundo momento de avaliação oral). 

2.º - Produção individual do aluno (descrever imagens, situações, sentimentos, pessoas, lugares, atividades, 

acontecimentos e interesses). 

 

A prova é cotada para duzentos pontos.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

Quadro I 

Grupo Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I 

Listening 

comprehension 

. A world of many 

languages 

 

. The world of work 

  - True/False 
- Matching 
- Filling in blanks 
- Completing sentences 
- Finding/giving synonyms / 
  antonyms 

2 - 4  35 

90m 

II 

Reading 

comprehension 

. A world of many 

languages 

 

. The world of work 

- True/False(quoting)  
- Finding evidence  
- Matching  
- Filling in blanks  
- Completing sentences  
- Referring to words  
- Finding/giving synonyms /  
  antonyms  

2 - 4 35 

III 

Language Function 

. Verb tenses 

. Conditionals 

. Passive Voice 

. Connectors 

. Rephrasing 

. Filling in blanks 

. Matching 

. Referring 

4 - 6 35 

IV 

Writing 

. A world of many   

languages 

 

. The world of work 

- Email (40 – 80 words) 

- Opinion essay (100 – 150  
words) 

2 35 

V 

Speaking 

. A world of many 

languages 

 

. The world of work 

. 1st moment   

Teacher / student interaction 

. 2nd moment  

 Student production 

2 60 25m 
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As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência à frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

No caso das provas de equivalência à frequência do ensino secundário, 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. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de noventa minutos. 

A prova oral tem a duração de vinte e cinco minutos. 
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Introdução 

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

Secundário da disciplina de Química, a realizar em 2019 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Química em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do Ensino Secundário, atingiu as metas curriculares definidas, a nível 

nacional, para a disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova escrita e uma prova prática, resultando a classificação final da soma dos itens 

respondidos corretamente, na ponderação de 70% para a prova escrita e 30% para a prova prática.. 

A prova escrita apresenta 6 grupos de itens, relativos a 2 dos temas lecionados ao longo do 12º ano e selecionados 

para o efeito (organizados tendencialmente por itens de resposta fechada (escolha múltipla, associação, 

verdadeiro/falso, resposta curta e completamento) e itens de reposta aberta (com itens de resposta aberta 

(composição curta ou resposta restrita e composição extensa orientada). Estes itens poderão envolver uma 

abordagem multitemática, destinada a avaliar a capacidade de visão integrada de vários conteúdos, e envolver a 

mobilização de conceitos nucleares do domínio da Química. Nos itens de resposta aberta que envolvam a resolução 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Química  

 
Ano letivo 2018/2019 

Data da Prova 1.ª Fase  21/06/2019    Hora 09h30 

12.º Ano de Escolaridade  
 Data da Prova 2.ª Fase  22/07/2019          Hora 14h00 
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de exercícios numéricos, o examinando deve explicitar, na sua resposta, todos os raciocínios e cálculos que tiver de 

efetuar. A prova escrita é cotada para 200 pontos.  

A estrutura da prova escrita sintetiza-se no Quadro I. 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

1 Unidade 1 – Metais e Ligas Metálicas 

Escolha Múltipla 

Verdadeiro ou Falso 

Associação 

Resposta curta 

Resposta Aberta / Cálculo 

80 a 120 

90 

3 
Unidade 2 – Combustíveis, Energia e 

Ambiente 
70 a 100 

 

A prova prática inclui a realização, parcial ou total, de uma atividade laboratorial destinada a avaliar o desempenho 

do examinando na utilização e manuseamento dos materiais, reagentes e equipamentos, sempre com respeito 

pelas normas de segurança. A prova inclui itens de resposta fechada (escolha múltipla, associação ou 

correspondência, verdadeiro/falso, resposta curta e completamento) e itens de resposta aberta (composição curta 

ou resposta restrita e composição extensa orientada). Nos itens de resposta aberta que envolvam a resolução de 

exercícios numéricos, o examinando deve explicitar, na sua resposta, todos os raciocínios e cálculos que tiver de 

efetuar. 

A prova prática é cotada para 200 pontos. 

A estrutura da prova prática sintetiza-se no Quadro II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Laboratoriais (AL) Possíveis 

Cotação (pontos) 

Procedimento 

Experimental 

Resposta 

aos itens 

AL 1 - Um Ciclo do Cobre 

50 a 100 150 a 100 

AL 2 - A cor e a composição quantitativa de soluções com 

iões metálicos  

AL 3 - Funcionamento de um sistema tampão 

AL 4 - Determinação da entalpia de neutralização da 

reação NaOH(aq) + HCl(aq) 

AL 5 - Determinação da entalpia de combustão de 

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

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

 

Material 

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

Nas provas de equivalência a frequência do ensino secundário, as respostas são registadas em folha própria, 

fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. 

O examinando deve ainda ser portador de máquina de calcular gráfica, sem sistema operativo CAS. 

Na prova prática o aluno deve realizar a atividade laboratorial de bata. 

 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova prática tem a duração de 90 minutos e um período de tolerância de 30 minutos . 
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