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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do ensino básico 

da disciplina de Matemática, a realizar em 2022 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critério gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

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

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

escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes: 

• Números e Operações 

• Geometria e Medida 

• Álgebra (inclui Funções e Sequências) 

• Organização e Tratamento de Dados 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída apenas por um único caderno, sendo permitido o uso de calculadora em toda a prova.  

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

restrita). Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos. 
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A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos conteúdos nos documentos 

curriculares. 

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

A prova inclui formulário inclusivo.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

Quadro I 

Domínios/Temas 
Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

Números e Operações (NO) 5 a 15 

90+30 
(tolerância) 

Geometria e Medida (GM) 25 a 35 

Funções, Sequências e Sucessões (FSS) 20 a 30 

Álgebra (ALG) 5 a 15 

Organização e Tratamento de Dados 10 a 25 

 

 

Critérios gerais de classificação 

Os critérios gerais de classificação serão publicados no dia da realização da prova.  
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 
apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  
 
Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível 
identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 
 
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro 
lugar. 
 

Nos itens de 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. 
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Material 

O aluno deve ser portador de: 

• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta 

• material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e transferidor); 

• calculadora que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: 

- ter, pelo menos, as funções básicas +	, −	,×	,÷	, √ 	, √!  

- ser silenciosa; 

- não necessitar de alimentação exterior localizada; 

- não ter cálculo simbólico (CAS); 

- não ter capacidade de comunicação à distância; 

- não ser gráfica; 

- não ser programável; 

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

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

uso de corretor. 

 

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 a nível de escola do 3.º Ciclo do ensino básico da 

disciplina de Português Língua Não Materna, a realizar em 2022 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização das provas 

 Material 

 Duração 

 Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização das provas, em simultâneo com as 

instruções de realização. 

 

Objeto de avaliação 

 As provas têm por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens 

Essenciais relativas a Português Língua Não Materna – níveis A1 e B1 e as orientações presentes no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QECR. Nas provas, são objeto de avaliação a compreensão do oral, a leitura, 

a gramática, a escrita e a interação e produção orais. 

 

Caracterização das provas 

 As provas são realizadas em dois momentos distintos. Num momento, são avaliadas a compreensão do oral, a 

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

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

e/ou visuais. Embora as provas incidam sobre as mesmas competências, salvaguardam-se algumas opções 

diferentes em função do nível de proficiência linguística. 
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  As respostas à componente escrita das provas são registadas no enunciado das mesmas.  

 A componente escrita das provas inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção 

(por exemplo, resposta restrita). 

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

dos domínios das Aprendizagens Essenciais.  

 As provas são cotadas para 100 pontos. 

 

Compreensão do oral  

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

 

Leitura e gramática 

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

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

texto(s) nos intervalos apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Número total aproximado de palavras dos textos 

Nível de proficiência Número de palavras1 

A1 350-550 

B1 550-750 

 

Escrita 

  Avalia-se o desempenho do examinando em duas atividades de produção escrita.  

 O número de palavras a escrever é apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Número de palavras a escrever 

Nível de proficiência Número de palavras1 

Atividade 1 Atividade 2 

A1 20-30 mínimo 80 

B1 40-50 mínimo 100 

 

Interação e produção orais  

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

em três momentos, recorrendo-se a um guião que os examinadores devem seguir.  
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 Os temas das atividades têm como referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR, 

considerando os diferentes domínios em que as trocas verbais podem ocorrer (privado, público, profissional e 

educativo). Essas trocas verbais são operacionalizadas através dos atos discursivos, das sequências discursivas e dos 

formatos textuais indicados nos documentos de referência. 

 

 

Caracterização das provas orais 

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

 

Material 

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

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

   • não é permitida a consulta de dicionário;  

  • não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

  Componente escrita 

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

gramática e escrita) tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos, sendo a compreensão 

do oral avaliada nos primeiros 15 minutos. 

  Componente oral  

  A avaliação da interação e produção orais tem uma duração máxima de 15 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 (ex.: /Compra-me/a/senha/ – 3 palavras). Qualquer número conta como uma única 

palavra, independentemente do número de algarismos que o constituam (ex.: /2022/). 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova a Nível de Escola do 3º ciclo (9ºano) da disciplina de 

Português, a realizar em 2022 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

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

Português e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo 

sobre cinco domínios de referência: Oralidade, Leitura, Educação Literária, Gramática, Escrita. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma componente escrita e uma componente oral, 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). 

Cada componente é cotada para 100 pontos, resultando a classificação final da média aritmética das duas 

componentes. 
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A prova oral é constituída por duas partes: a parte I consiste numa atividade de leitura de imagem; a parte II 
consiste numa produção oral sobre temas que podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras 
estudadas.  
 

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

 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação 

(em pontos) 

I Oralidade (compreensão) 

Escolha múltipla 
Associação 
Ordenação 
Completamento 

3 a 5 15 

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 

 

 

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

 

Domínios/Temas Tipologia de itens 
Cotação 

(em pontos) 

 
Interação discursiva  

. retoma e resumo de ideias;  

. relacionação com outros conhecimentos;  

. justificação de opiniões.  

 
 

 
. Itens de construção: 
- resposta curta; 
- resposta restrita. 

 
30 

 

 
Interação e produção de texto 

. apresentação de tema;  

. argumentação;  

. apreciação critica;  

. informação pertinente;  

. recursos verbais e não verbais;  

. vocabulário;  

. estruturas frásicas.  

 
 

 
. Itens de construção:  
- resposta curta;  
- resposta restrita;  

- resposta extensa.  

 
70 
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Critérios gerais de classificação 

 

Prova Escrita 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 
classificação apresentados para cada item.  
 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas 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 restrita ou uma resposta extensa 
escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos.  
 

Itens de seleção  
 

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

Itens de construção  
 

Nos itens de completamento e de resposta curta, podem ser atribuídas pontuações às respostas, total ou 
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. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. O afastamento integral dos 
aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja classificada com zero pontos.  
 

Em relação ao item de resposta extensa que constitui o Grupo IV, a cotação é distribuída pelos parâmetros 
extensão, género/formato textual, tema, pertinência da informação, vocabulário, organização textual, coesão 
textual, morfologia, sintaxe, pontuação, ortografia.  
 

São desvalorizadas as respostas que não respeitem as indicações dadas relativamente à tipologia textual, ao tema 
ou à extensão. São classificadas com zero pontos as respostas em que se verifique o afastamento integral do tema e 
da tipologia ou cuja extensão seja inferior a 1/3 do limite mínimo de palavras indicado. 
 
Prova Oral 

Itens de construção  
 

Os itens de construção que constituem as partes I e II apresentam descritores de níveis de desempenho que 
integram cinco parâmetros: adequação à situação comunicativa, correção, fluência, coerência e interação. 
 

 

Material 

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

Nas provas a nível de Escola, 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. 

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

O presente documento divulga informação relativa à prova de a nível de escola do Ensino Secundário da disciplina 

de História A – código 226 a realizar em 2022 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critério gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de História A e Aprendizagens Essenciais da disciplina de História A 

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 cinco grupos de itens, relativos a cinco dos temas lecionados ao longo do Ensino Secundário 

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

de construção (por exemplo, resposta extensa). 

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) 

I O espaço português: a consolidação de um 

reino cristão ibérico 
Itens de seleção 4 40 

II 
Sociedade, poder político e dinâmicas 

económicas na Europa dos séculos XVII e 

XVIII 

Itens de construção 2 30 

III Crises, embates ideológicos e mutações 

culturais na primeira metade do século XX 
Itens de seleção e construção 5 60 

IV Portugal: do autoritarismo à democracia Itens de seleção e construção 2 35 

V O espaço económico da Ásia / Pacífico Itens de seleção e construção 2 35 

 

Critérios gerais de classificação 

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

Classificação apresentados para cada item. 

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

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

lugar.  

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

outras respostas 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. 

Nos itens de construção, são atribuídas cotações às respostas totalmente ou parcialmente corretas, de acordo com 

os critérios específicos. 

 

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 120 minutos, acrescida de uma tolerância de 30 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova a nível de escola do 12º ano de escolaridade da 

disciplina de Português, a realizar em 2022 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 
Objeto de avaliação 

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

Português para os 10.º, 11.º e 12.º anos e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita 

de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura, da Escrita, da Educação Literária e da Gramática. No 

que diz respeito ao domínio da Educação Literária, a prova pode incluir suportes textuais diferentes dos indicados 

nos documentos de referência para trabalho em sala de aula (outros textos do mesmo autor, outros excertos da 

mesma obra ou textos de outros autores, mas pertencentes ao mesmo género textual), privilegiando-se, nestes 

casos, a interpretação do texto apresentado na prova.   

 
 
Caracterização da prova 

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

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

selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de resposta curta, escolha múltipla, resposta 

restrita e resposta extensa). 
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A prova é cotada para 200 pontos. 

 

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

 
Grupo 

 
Domínios/Temas 

 
Tipologia de itens 

Número de 

itens 

Cotação 

(em pontos) 

I Leitura e expressão escrita Resposta curta 5 100 

 
II 

 
Leitura e gramática 

Escolha múltipla 

Resposta restrita 

5 
3 

 
50 

III Escrita Resposta extensa 1 50 

 
Critérios gerais de classificação 

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

Classificação apresentados para cada item. 

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

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

lugar. 

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

outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de construção, são atribuídas cotações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

 
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 120 minutos e 30 minutos de tolerância. 


