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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Visual                                                                        2022 

Prova 14  

Prova prática 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.º Ciclo do Ensino Básico  

O presente documento divulga a informação relativa da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 
ensino básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2022, nomeadamente:  

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

1. Objeto de Avaliação 
 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de Educação Visual, que referem três domínios organizadores: Apropriação e Reflexão, 

Interpretação e Comunicação, Experimentação e Criação. 

Na prova de equivalência à frequência de Educação Visual será avaliada, no âmbito dos três temas 

organizadores, a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada, enquadrada por 

um conjunto de capacidades, nomeadamente: 

 
 Interpretação e compreensão de enunciados; 

 

 Interpretação de representações gráficas; 
 

 Interpretação e execução de construções geométricas; 
 

 Utilização adequada de instrumentos de desenho rigoroso; 
 

 Realização de medições e traçados; 
 

 Utilização adequada dos médiuns riscadores para registos cromáticos. 

 

2. Caracterização da prova 
 
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa e à sequência dos 

seus conteúdos. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do 

programa. 

A prova é cotada para 100 pontos.  

A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização dos temas na prova 

Unidade Temática Conteúdos Cotações 

Desenho Geométrico 
Rigoroso (7º, 8º e 9º anos) 

Divisão da circunferência, círculo, polígonos 
regulares e estrelados, espirais, arcos e 
ovais.   

 

45% 

Desenho Geométrico 
Rigoroso (8º e 9º anos) 

Perspetivas Cavaleira e Isométrica 
35% 

Teoria da Cor  (7º e 8º anos) 
Cores primárias, secundárias e 
complementares. 

20% 

 

   Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação (em percentagem) 

Itens de 

Construção 

Resposta Restrita 5 a 15 15 

Resolução Gráfica 10 a 15 85 

Cada grupo pode incluir itens de vários tipos. 
 

3. Material 
- Material de escrita: caneta esferográfica preta de tinta indelével; 

- Material de desenho: lápis de grafite n.º 2, borracha, afia-lápis com reservatório; 

- Material específico*: lápis de cor, compasso, régua de 40 cm e esquadros graduados e transferidor ou 

aristo (esquadro geométrico). 

* Material Comunitário disponível na sala da prova, para os alunos aderentes a esta modalidade. 

Nota: A utilização de caneta corretora ou caneta de tinta apagável na prova é expressamente proibida. 

A sua utilização implica a anulação da prova. 

 
4. Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos, com 30 minutos de tolerância. 

 

5. Critérios Gerais de Classificação 

- É atribuída a cotação zero a qualquer questão não respondida, anulada ou ilegível. 

- São aceites todas as resoluções desde que corretas. 

- O erro cometido numa alínea, da qual dependam as seguintes, será apenas penalizado nessa alínea. 

 

Penalização em respostas: 

- Não indicação das expressões corretas: será descontado no máximo 10 %. 

- Falta de rigor e limpeza na resolução dos exercícios: será descontado no máximo 20 %. 


