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DISCIPLINA – CIÊNCIAS NATURAIS – Código 10                                                          ANO LETIVO 2019/2020 
 

Modalidade Escrita.  

Duração  A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto de  
Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(20 pontos): Grupo I - Terra em Transformação - 7.º Ano  

 

Domínio: Terra em Transformação. 
Subdomínio: Estrutura e Dinâmica Interna da Terra - Deriva dos Continentes e Mobili-
dade das placas litosféricas.  
Subdomínio: Consequências da Dinâmica Interna da Terra - Atividade Vulcânica – 
riscos e benefícios. 
 

 Metas Curriculares:  
 Compreender os fundamentos da estrutura e da dinâmica da Terra: 
- Apresentar argumentos que apoiaram e fragilizaram a Teoria da Deriva Continental.  
- Reconhecer o contributo da ciência, da tecnologia e da sociedade para o conhecimento da expansão 
dos fundos oceânicos.  
- Esquematizar a morfologia dos fundos oceânicos.  
- Explicar as evidências clássicas (oceânicas e continentais) que fundamentam a Teoria da Tectónica 
de Placas. 
- Relacionar a expansão e a destruição contínuas dos fundos oceânicos com a constância do volume 
da Terra.  
- Resolver um exercício que relacione a distância ao eixo da dorsal atlântica com a idade e o paleo-
magnetismo das rochas do respetivo fundo oceânico.  
- Identificar os contributos de alguns cientistas associados à Teoria da Deriva Continental e à Teoria 
da Tectónica de Placas.  
- Caraterizar placa tectónica e os diferentes tipos de limites existentes.  
- Inferir a importância das correntes de convecção como “motor” da mobilidade das placas tectónicas. 
 Compreender a atividade vulcânica como uma manifestação da dinâmica interna da 

Terra:  
- Esquematizar a estrutura de um aparelho vulcânico. 
- Distinguir diferentes materiais expelidos pelos vulcões, com base em amostras de mão. 
- Estabelecer uma relação entre os diferentes tipos de magmas e os diversos tipos de atividade vulcâ-
nica, através de uma atividade prática. 
- Exemplificar manifestações de vulcanismo secundário. 
- Explicar os benefícios do vulcanismo (principal e secundário) para as populações. 
- Referir medidas de prevenção e de proteção de bens e de pessoas do risco vulcânico. 
- Inferir a importância da ciência e da tecnologia na previsão de erupções vulcânicas. 
- Reconhecer as manifestações vulcânicas como consequência da dinâmica interna da Terra. 

 

(20 pontos): Grupo II -Terra – Um Planeta com Vida - 8ºano 
 

Domínio: Terra – Um Planeta com Vida. 
Subdomínio: Sistema Terra: da Célula à Biodiversidade. 
Subdomínio: Ecossistemas - Fluxo de Energia e Ciclo da Matéria: Cadeias e Teias 
Alimentares e Ciclo da Matéria. 
 
Metas Curriculares: 

 Compreender a célula como unidade básica da biodiversidade existente na Terra: 
- Distinguir células procarióticas de células eucarióticas, com base em imagens fornecidas.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Objeto de  
Avaliação 

 

   - Identificar organismos unicelulares e organismos pluricelulares, com base em observações microscó-
picas.  

- Enunciar as principais caraterísticas das células animais e das células vegetais, com base em obser-
vações microscópicas.  
- Descrever os níveis de organização biológica dos seres vivos.  
- Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos. 

 Compreender a importância dos fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas: 
- Indicar formas de transferência de energia existentes nos ecossistemas.  
- Construir cadeias tróficas de ambientes marinhos, fluviais e terrestres.  
- Elaborar diversos tipos de cadeias tróficas a partir de teias alimentares.  
- Indicar impactes da ação humana que contribuam para a alteração da dinâmica das teias alimentares.  
- Discutir medidas de minimização dos impactes da ação humana na alteração da dinâmica dos ecos-
sistemas. 

 Sintetizar o papel dos principais ciclos de matéria nos ecossistemas: 
- Explicar o modo como algumas atividades dos seres vivos (alimentação, respiração, fotossíntese) in-
terferem nos ciclos de matéria.  
- Explicitar a importância da reciclagem da matéria na dinâmica dos ecossistemas.  
- Interpretar as principais fases do ciclo da água, do ciclo do carbono, do ciclo do oxigénio e do ciclo 
do azoto, a partir de esquemas.  
- Justificar o modo como a ação humana pode interferir nos principais ciclos de matéria e afetar os 
ecossistemas. 
 

(60 pontos): Grupo III – Viver Melhor na Terra - 9.º Ano  
Domínio: Viver Melhor Na Terra 
Subdomínios: 

àTransmissão da Vida 
 Morfologia e fisiologia do Sistema Reprodutor Humano. 
 Noções básicas de Hereditariedade. 

 

àO Organismo Humano em Equilíbrio: 
 Morfologia e fisiologia do Sistema Neuro - Hormonal. 
 Morfologia e fisiologia do Sistema Cardiorrespiratório. 
 Morfologia e fisiologia do Sistema Digestivo. 
 Morfologia e fisiologia do Sistema Excretor. 

 

Objetivos/Aprendizagens: 
- Conhecer a morfologia e a fisiologia do sistema reprodutor humano; 
- Identificar os caracteres sexuais secundários masculinos e femininos; 
- Compreender o ciclo sexual (ciclos ovárico e uterino); 
- Identificar os métodos anticoncetivos; 
- Conhecer as Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST); 
- Definir o conceito de hereditariedade;  
- Conhecer a estrutura do ADN; 
- Localizar o material genético na célula eucariótica; 
- Conhecer os conceitos de cromossoma, de gene e de genoma; 
- Distinguir indivíduo homozigótico de indivíduo heterozigótico; 
 - Compreender o mecanismo de determinação do sexo na espécie humana; 
 - Calcular probabilidades em genética através do xadrez mendeliano; 
- Conhecer o cariótipo humano, distinguindo autossomas de heterossomas; 
- Conhecer os conceitos de biotecnologia, de engenharia genética, de alimentos transgénicos 
e de clonagem;  
- Compreender que o diagnóstico genético pré – implantatório evita nascimentos de crianças 
com doenças graves; 
- Distingue clonagem terapêutica de terapia genética; 



 
 

- Conhecer a constituição do sistema nervoso e hormonal; 
- Compreender a fisiologia do sistema neuro - hormonal; 
- Conhecer os diferentes constituintes do sangue e as suas respetivas funções; 
- Conhecer a morfologia e a fisiologia do sistema cardiorrespiratório; 
- Relacionar a estrutura com a função dos diferentes vasos sanguíneos; 
- Explicar o ciclo cardíaco; 
- Descrever a circulação pulmonar e a circulação sistémica; 
- Identificar doenças cardíacas; 
- Conhecer o mecanismo de formação da Linfa; 
- Compreender os movimentos respiratórios; 
- Explicar o processo da hematose pulmonar e da hematose celular; 
- Identificar doenças respiratórias; 
- Conhecer os aspetos da morfologia e fisiologia do Sistema Digestivo; 
- Conhecer a importância da digestão química e da digestão mecânica; 
- Compreender a importância da ingestão, da digestão e da absorção intestinal para o orga-
nismo; 
- Explicar o destino das substâncias resultantes da digestão; 
- Compreender o conceito de metabolismo celular; 
- Compreender a importância da utilização dos nutrientes a nível celular; 
- Conhecer a morfologia e a fisiologia do Sistema Urinário;  
- Conhecer a unidade funcional do rim (nefrónio); 
- Explicar a formação da urina; 
- Compreender como é mantido o equilíbrio do meio interno;  
- Conhecer aspetos básicos da regulação da função renal; 
- Conhecer doenças do sistema urinário. 

Caraterização 
da Prova 

 

A Prova de Equivalência à Frequência é constituída por:   
 -Itens de seleção: Escolha múltipla; associação /correspondência; análise de gráficos; legen-
dagem de figuras; sequência ou ordem cronológica; interpretação de esquemas, de figuras e 
de tabelas. 
- Itens de construção: Resposta curta; resposta restrita Resposta aberta; Completar texto. 
 

  Nos itens de resposta curta, apenas se exige que o examinando apresente uma resposta 
concisa que pode consistir, por exemplo, numa palavra, numa frase curta ou no resultado de 
um cálculo. 
 Nos itens de resposta aberta, é requerida a apresentação do trabalho desenvolvido pelo exa-
minando até à obtenção da resposta como, por exemplo, o raciocínio efetuado, os cálculos e 
as justificações necessários. 
  Em alguns casos, os itens estão agrupados em conjuntos. Cada conjunto de itens baseia-se 
em informações fornecidas por meio de diferentes suportes (figuras, tabelas, textos, gráficos, 
etc.) e pode reportar-se a mais do que um Domínio /Subdomínio. 
 A prova está cotada para 100 pontos. 
                 

Critérios 
 Gerais de  

Classificação 

- As respostas serão dadas no enunciado da prova; 
- Rigor científico da resposta; 
- Objetividade e clareza na resposta que deve ser sucinta; 
- Apresentação de todos os cálculos a efetuar e expressões matemáticas utilizadas; 
- Omissão ou erros nas unidades. 
- A uma questão não respondida ou anulada será atribuída a cotação zero; 
- Qualquer resposta apresentada a lápis não será corrigida; 



 
 

- As cotações parcelares só deverão ser tomadas em consideração quando a resposta não esti-
ver totalmente correta; 
- Erros de cálculo, omissão ou erros nas unidades e a não utilização de terminologia adequada 
implicam, cada uma, uma desvalorização de 10 % da cotação total da questão; 
- No caso de o aluno apenas apresentar o valor do resultado final da questão, sem apresentar 
os cálculos que lhe permitam chegar à resposta, não lhe será atribuída qualquer cotação; 
- Se da má interpretação do enunciado da questão resultar a alteração do significado físico, a 
cotação da questão sofre uma penalização de 50%.  
- Se uma resposta for escrita, no todo ou em parte, a lápis, terá a cotação de zero pontos. 
- Nas questões que impliquem ordenação, só será atribuída a cotação se a sequência estiver 
integralmente correta; 
- Nas respostas de escolha múltipla deve ser assinalada apenas as opções pedidas, caso con-
trário, a resposta terá cotação 0 pontos; 
- As justificações dependentes de questões anteriores serão consideradas corretas se estive-
rem de acordo com a resposta anteriormente dada pelo aluno; 
- A utilização de termos científicos com erros ortográficos será penalizada com 1 %, exceto se 
aluno apresentar dislexia. 
 

Material 
 Autorizado 

 

- Os alunos apenas podem usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica 
de tinta azul ou preta indelével. 
- Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica – lápis. 
- Não é permitido o uso de corretor. 
- O papel de rascunho é fornecido pelo professor. 
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DISCIPLINA - Educação Física - Código  26                                                           ANO LETIVO 2019/ 2020 
 

Modalidade *Prática 

Objeto de Avaliação 

*Aptidão Física: 
- Milha (1600m) 
- Senta e alcança (Flexibilidade) 
- Salto horizontal (Força inferior)  
- Abdominais (Força média) 
 
*Atletismo: 
- Corrida de Velocidade – 40m 
- Triplo Salto 
 
*Andebol:   
- Passe de ombro  
- Passe picado 
- Passe de pulso 
- Receção 
- Drible de progressão; 
- Remate em suspensão/salto. 
 
*Voleibol:  
- Posição base 
- Passe 
- Manchete  
- Remate em apoio/ suspensão 
- Serviço por baixo  
- Serviço por cima; 
 

Caraterização da Prova 

*Aptidão Física: 
O/A aluno/a deverá realizar os diferentes testes de condição física adaptados do Fitescola 
(utilizados na disciplina), encontrando-se na zona saudável. O teste de Resistência aeróbia 
(milha) será realizado como último exercício da prova prática. 
 
*Atletismo: 
O/A aluno/a realizará o salto tendo para tal três ensaios. 
O saltos terá que ser realizado com correção técnica, respeitando o regulamento da disci-
plina e as regras de segurança. O comprimento mínimo do salto deverá ser de 6,00 me-
tros para as raparigas e 7,00 metros para os rapazes. 
 
- Na Corrida de Velocidade, o/a aluno/a realiza a prova 2 vezes, com 2 vozes de partida 
(partida alta). O Tempo máximo para as raparigas é de 7”64 e para os rapazes é de 6”79.   
 
*Andebol:   
O/A aluno/a deverá realizar os diferentes gestos técnicos/exercícios, na sequência defi-
nida (circuito técnico), com correção técnica. 
 
*Voleibol:  
O/A aluno/a deverá realizar os diferentes gestos técnicos individualmente e em pares 
com correção técnica. 



 

 
 

 
 

Critérios gerais de Classi-
ficação 

1 – A classificação do exame será expressa em pontos, de zero a cem. 
2 – Nas diferentes modalidades o aluno deverá realizar os gestos técnicos exigidos com 
correcção técnica. 

 

3 – Grupo I 
Aptidão Física – Total de 32 pontos  
 (cada teste de condição física a avaliar vale 8 pontos). 
 

4 – Grupo II  
 Desportos Individuais: 
- Atletismo  
- Corrida de Velocidade (40m) - Total de 16 pontos 
- Triplo Salto – Total de 16 pontos  
 

5 – Grupo III 
Desportos Coletivos. 
- Andebol – 18 pontos 
  (cada exercício técnico vale3 pontos) 
 - Voleibol – 18 pontos 
   (cada elemento técnico vale 3 pontos). 
 
FATORES DE PONDERAÇÃO  
Grupo I – Aptidão Física 
  - Executa o exercício encontrando-se na zona saudável da aptidão física – 8 pontos; 
  - Executa o exercício encontrando-se fora da zona saudável da aptidão física – 3 pon-
tos; 
  - Não executa o exercício – 0 pontos 
 
Grupo II – Desportos individuais 
 Atletismo: Corrida de Velocidade 
  - Executa a corrida  com tempo inferior a 6”24 (raparigas) ou a 5”59 (rapazes)  – 16 
pontos; 
  - Executa a corrida  com tempo entre  6”25 e 7”04 (raparigas) ou entre 5”60 e 6”63 
(rapazes) – 10 pontos; 
  - Executa a corrida  com tempo entre  7”05 e 7”84 (raparigas) ou entre 6”35 e 6”94 
(rapazes) – 8 pontos; 
    - Executa a corrida  com tempo entre  7”85 e 8”84 (raparigas) ou entre 6”95 e 7””69 
(rapazes) – 5 pontos; 
  - Não executa o exercício OU  executa a corrida  com tempo superior a   8”85 (rapari-
gas) ou superior a 7”70 (rapazes)  – 0 pontos 
Atletismo: Triplo Salto 
  - Executa o exercício com total correção – 16 pontos; 
  - Executa o exercício com correção – 10 pontos; 
  - Executa o exercício com algumas incorreções – 8 pontos; 
  - Executa o exercício com várias incorreções – 5 pontos; 
  - Não executa o exercício – 0 pontos 
 
Grupo III – Desportos Coletivos 
Andebol e Voleibol (por elemento técnico):  
  - Executa o exercício com total correção – 3 pontos; 
  - Executa o exercício com correção – 2 pontos; 
  - Executa o exercício com algumas incorreções – 1.5 pontos; 
  - Executa o exercício com várias incorreções – 1 pontos; 
  - Não executa o exercício – 0 pontos 

Duração *45 minutos 

Material Autorizado *Equipamento do aluno: sapatilhas, calção/fato de treino, t-shirt e meias. 
*Material Desportivo da escola. 
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DISCIPLINA - Educação Física - Código  26             ANO LETIVO 2019/ 2020 
 

 
 

Modalidade 
 
Escrita 
 

Objeto de avaliação 

 
- Princípios fundamentais do treino das capacidades motoras e Apti-
dão Física; 
- Dança; 
- Ginástica Acrobática 
- Atletismo (Corrida de Velocidade e Triplo Salto); 
- Andebol; 
- Voleibol; 
 

Caraterização da prova 

 
Esta prova consta de questões de escolha múltipla e questões de res-
posta direta (Dança e Ginástica Acrobática), organizadas em 6 partes, 
com as seguintes cotações: 
 

1. 20 pontos (10x2)(20%) 
2. 10 pontos (5x2) (10%) 
3. 10 pontos (5x2) (10%) 
4. 20 pontos (10x2) (20%) 
5. 20 pontos (10x2) (20%) 
6. 20 pontos (10x2) (20%) 

        Total= 100 % 
 

Critérios Gerais de Clas-
sificação 

 
- Compreensão dos conceitos apresentados; 
 
- A uma pergunta não respondida ou anulada será atribuída uma cota-
ção de zero pontos; 
 
- Nos grupos de escolha múltipla, só uma das respostas é que será a 
correta. Se for assinalada mais que uma resposta será considerada er-
rada. 
 

Duração 
 
45 minutos 
 

Material Autorizado 
 
Caneta ou esferográfica preta. 
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      DISCIPLINA – Educação Visual – Código 14                        ANO LETIVO 2019/2020 
 

Modalidade 
 

Escrita 

     Objeto de avaliação 

 
Grupo I: Técnica 7  
 Questão I - Representação geométrica no Plano: a aplicação de 

propriedades dos ângulos em representações geométricas. 
 Questão II - Representação geométrica no Plano: o traçado de um 

arco. 
 

Grupo II: Representação 8  
 Questão I – Noção de composição numa produção plástica (pro-

porção, configuração, composição formal, campo retangular, peso 
visual, dimensão, cor, textura, movimento). 
 

Grupo III: Discurso 9  
 Questão I – Representação de um objeto/imagem numa perspe-

tiva reflexiva.  
 
Grupo IV: Técnica 9  

 Questão I – Aplicação dos princípios da Perspetiva Cónica no âm-
bito da representação rigorosa.                                                                  
 

 

Caraterização da prova 

A Prova consta de quatro grupos de resolução obrigatória:  
 
Grupo I: Técnica 7 (duas questões) 
 Representação de formas geométricas (15 pontos) 
 Representação de formas geométricas (15 pontos) 

              
Grupo II: Representação 8 (uma questão) 

 Expressão e composição da forma (20 pontos) 
 

Grupo III: Discurso 9 (uma questão)  
 Arte e Património (25 pontos) 

 
Grupo IV: Técnica 9 (uma questão) 

 Perspetiva (25 pontos) 
                                                                Total: 100 Pontos. 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Critérios gerais de classifi-
cação 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Grupo I: Técnica 7 
Conhece formas geométricas no âmbito dos elementos da representação 
 Domínio técnico; 
 Qualidade e rigor de execução; 
 Respeito e cumprimento do enunciado dado; 
 Domínio da linguagem visual; 

 
Grupo II: Representação 8 
Relaciona elementos de organização e de suporte da forma 
 Qualidade e rigor de execução; 
 Respeito e cumprimento do enunciado dado.  
 Organização do espaço bidimensional; 
 Domínio da linguagem visual; 

 
Grupo III: Discurso 9 
Reflete sobre o papel das manifestações culturais e do património 
 Domínio da linguagem visual; 
 Capacidade de comunicar visualmente ideias; 
 Organização do espaço bidimensional; 
 Respeito e cumprimento do enunciado dado; 
 Qualidade e rigor de execução; 
 Domínio da pintura com os materiais acima referidos. 

 
Grupo IV: Técnica 9 
Domina técnicas de representação em perspectiva cónica 
 Domínio técnico; 
 Qualidade e rigor de execução; 
 Respeito e cumprimento do enunciado dado.  

 
 

Duração 
 

 90+30 minutos de tolerância. 
 

Material Autorizado 

 
 Esferográfica azul ou preta;  
 Régua de 30 cm, no mínimo;  
 Compasso;  
 Transferidor; 
 Borracha branca;  
 Lápis 2/HB;  
 Lápis de cor ou marcadores;  
 Afia-lápis;  
 Papel vegetal, uma folha de formato A4.  
 Cola. 
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Disciplina: Físico-Química 3.º Ciclo – Código 11                                       Ano letivo 2019/2020 

Modalidade Escrita. 

Duração A prova tem a duração de 90 minutos. 

Objeto de  

avaliação 

 
Ano Domínio Valorização 

7.º 
 Espaço 
 Materiais 
 Energia 

25% a 30% 

8.º 
 Reações químicas 
 Som 
 Luz 

20% a 25% 

9.º 
 Movimentos e forças 
 Eletricidade 
 Classificação dos materiais 

45% a 50% 

A cotação total é de 100 pontos. 

- Espaço 
 Universo; Sistema Solar; Distâncias no universo; a Terra, a Lua e forças graví-

ticas. 
- Materiais 

 Sustâncias e misturas; Propriedades físicas e químicas dos materiais; Separa-
ção das substâncias de uma mistura. 

- Energia 
 Fontes de energia e transferências de energia. 

- Reações químicas 
    Explicação e representação das reações químicas; Tipos de reações quími-

cas; velocidade das reações químicas. 
- Som  

 Produção e propagação do som; Som e ondas sonoras; Atributos do som e a 
sua deteção pelo ser humano. 

- Luz 
 Ondas de luz e sua propagação; Fenómenos óticos. 

- Movimentos e forças 
 Movimentos na Terra; Forças e movimentos. 

- Eletricidade 



 

 
 

 Corrente elétrica e circuitos elétricos; Efeitos da corrente elétrica e energia 
elétrica. 

- Classificação dos materiais 
 Estrutura atómica; Propriedades dos materiais e tabela periódica; Ligação quí-

mica.                                                                                                                               

 

Caraterização 
da prova 

O exame tem como referência o programa de Físico-Química em vigor. Neste exame 
será avaliado, a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 
limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades, nomeadamente: 

 Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 
 Elaboração e interpretação de representações gráficas; 
 Interpretação de dados; 
 Interpretação de fontes de informação diversas; 
 Realização de cálculos simples e conversão de unidades. 

 

O exame é constituído por itens de resposta fechada (classificação em verdadeiro ou 
falso e resposta curta) e por itens de resposta aberta. 

  Nos itens de classificação de verdadeiro ou falso, o examinando deve apenas 
assinalar uma alternativa (V) ou (F). 

  Nos itens de resposta curta, apenas se exige que o examinando apresente uma 
resposta concisa que pode consistir, por exemplo, numa palavra, numa frase 
curta ou no resultado de um cálculo. 

 Nos itens de resposta aberta, é requerida a apresentação do trabalho desen-
volvido pelo examinando até à obtenção da resposta como, por exemplo, o ra-
ciocínio efetuado, os cálculos e as justificações necessários. 

  Em alguns casos, os itens estão agrupados em conjuntos. Cada conjunto de 
itens baseia-se em informações fornecidas por meio de diferentes suportes (fi-
guras, tabelas, textos, gráficos, etc.) e pode reportar-se a mais do que um do-
mínio temático. 

Critérios gerais 
de classificação 

- Rigor científico da resposta; 
- Objetividade e clareza na resposta; 
- Apresentação de todos os cálculos a efetuar e expressões matemáticas utilizadas; 
- Erros de cálculo; 
- Omissão ou erros nas unidades. 
- A uma questão não respondida ou anulada será atribuída a cotação zero; 
- Qualquer resposta apresentada a lápis não será corrigida; 
- Se, na resposta a qualquer pergunta, o aluno se servir de dados incorretos obtidos 
em alíneas anteriores, não lhe será feita nenhuma dedução na cotação a atribuir;  
- As cotações parcelares só deverão ser tomadas em consideração quando a resposta 
não estiver totalmente correta; 
- Erros de cálculo, omissão ou erros nas unidades e a não utilização de terminologia 
adequada implicam, cada uma, uma desvalorização de 10 % da cotação total da ques-
tão; 

- No caso de o aluno apenas apresentar o valor do resultado final da questão, sem 
apresentar os cálculos que lhe permitam chegar à resposta, não lhe será atribuída 
qualquer cotação; 

 - Nos itens de escolha múltipla, se o aluno selecionar mais do que a(s) alternativa(s) 
pedida(s), será atribuída a cotação de 0 (zero). 



 

 
 

 Se da má interpretação do enunciado da questão, resultar a alteração do significado 
físico, a cotação da questão sofre uma penalização de 50%.  
 Se o resultado de uma alínea apresentar erros e for usado nas seguintes, a primeira 
alínea terá a cotação de acordo com a penalização adequada e as seguintes a cotação 
total desde que o resultado encontrado não seja “impossível” na situação em causa. 
 Se uma resposta for escrita, no todo ou em parte, a lápis, terá a cotação de zero 
pontos. 

Material 

Autorizado 

- Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 
tinta indelével, azul ou preta.  
 Os alunos devem ser portadores de material de desenho e de medida (lápis e régua 
graduada) e de calculadora científica, não gráfica. 
- Não é permitido o uso de corretor. 
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DISCIPLINA – FRANCÊS (Língua Estrangeira II) - CÓDIGO 16                                    ANO LETIVO 2019 / 2020 

 

Modalidade Oral 

Objeto de Avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (programa da 

disciplina e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para 

as Línguas – QECR). A aprendizagem da disciplina de Francês centra-se nas 

competências comunicativa, intercultural e estratégica. Na prova, é objeto de 

avaliação a interação e produção orais. 

Caracterização da Prova 

A componente oral da prova é cotada para 100 pontos e desenvolve-se em três mo-

mentos, recorrendo-se a um guião que os examinadores devem seguir. Os diferen-

tes itens têm como suporte estímulos orais, escritos e/ou visuais. 

 

A sua estrutura é a seguinte, podendo ser realizada em pares ou individualmente: 

• Primeiro momento – interação examinador/examinando. 

O examinando deverá responder a algumas perguntas interpostas pelo examinador  

(aproximadamente 3 minutos) 

• Segundo momento – produção individual do examinando. 

O examinando receberá documentos (fotografias, mapas, gráficos) e deverá 

exprimir-se sobre o tema que lhe foi atribuído (aproximadamente 5 minutos) 

• Terceiro momento – interação em pares1.  

Os examinandos deverão manter um diálogo ou defender posições sobre uma 

situação que lhes é apresentada pelo examinador (aproximadamente 7 minutos) 

                                                 
1 Sempre que possível; caso o aluno seja único, esta interação será feita com um dos elementos do júri. 



 

 
 

Critérios Gerais de Classifi-

cação 

Na avaliação da componente oral, são utilizados critérios de classificação e descrito-

res de nível. O aluno é avaliado por níveis de desempenho, num total de cinco. A 

cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. Qualquer resposta que não 

corresponda ao nível mais alto descrito é integrada num dos outros níveis apresen-

tados, de acordo com o desempenho observado. Um desempenho inferior ao nível 

mais baixo descrito numa dada categoria é classificado com zero pontos. 
 

Serão considerados cinco critérios para a classificação do desempenho do aluno:  

 Âmbito;  

 Correção;  

 Fluência;  

 Desenvolvimento temático e coerência; 

 Interação. 
 

A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada 

às unidades, das classificações obtidas na componente escrita e na componente oral 

da prova, expressas na escala percentual de 0 a 100, sendo convertida posterior-

mente, na escala de níveis de 1 a 5. 

Material autorizado 
Na avaliação da componente oral, o material a utilizar durante a prova será 

disponibilizado pelo júri. 

Duração 
A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 15 minu-

tos, sendo aberta à assistência de público. 
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Modalidade Escrita 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (programa da 

disciplina e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para 

as Línguas – QECR). A aprendizagem da disciplina de Francês centra-se nas 

competências comunicativa, intercultural e estratégica. Na prova, é objeto de 

avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura, a interação e produção 

escritas. 

Caraterização da prova 

A componente escrita da prova é constituída por três grupos e são avaliados a com-

preensão do oral, o uso da língua, a leitura, a interação e produção escritas.  

Cada componente da prova terá um, ou dois dos seguintes temas como domínio de 

referência.  

• Identificação pessoal 

• Escolha da carreira 

• Cultura e Estética 

• Cooperação Internacional 
 

O grupo I permite avaliar o desempenho do examinando na compreensão do oral, 

tendo como suporte um ou dois textos áudio. 

O grupo II permite avaliar o desempenho do examinando no seu conhecimento do uso 

da língua e na leitura, implicando o recurso a diferentes estratégias de leitura global, 

seletiva e analítica. 

Os itens referentes à leitura podem ter um ou mais textos como suporte, situando-se 

o número total de palavras do(s) texto(s) nos intervalos entre 300 a 400 palavras. 

O grupo III permite avaliar o desempenho do examinando em atividades de interação 

e produção escritas, situando-se o número total de palavras nos intervalos entre 30 a 

40 palavras para a produção escrita e entre 60 a 80 palavras para a interação escrita.2 
 

                                                 
2 Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta integre elementos 
ligados por hífen ou resultantes de uma contração com o uso de apóstrofo (ex.: /l’école/; /sac-poubelle/). Qualquer número conta como uma única 
palavra, independentemente dos algarismos que o constituam (ex.: /1964/). 



 

 
 

 
 
 
 
 

A componente escrita da prova é cotada para 100 pontos e a sua estrutura sintetiza-
se no seguinte Quadro. 
 

 
 

Domínios Grupos 
Conhecimentos 
Capacidades  

Cotação  Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Competência comunica-
tiva  
 
Competência linguística 
 competência lexical 
 competência grama-

tical 
 competência semân-

tica 
 competência orto-

gráfica 
 
Competência pragmá-
tica 
 competência discur-

siva 
 competência funcio-

nal / estratégica 
 
Competência sociolin-
guística 

I 
Compreensão 
do oral 

20 

Itens de seleção 
 Verdadeiro e 

Falso 
 Escolha múltipla 
 Associação sim-

ples 
 Ordenação 
 Completamento 

 
Itens de construção 
 Resposta curta 
 Resposta restrita 
 Completamento 

1 a 3 
 
 
 

II 

Leitura 30 

7 a 9 

Uso da língua 30 

III 

Produção es-
crita 

7 

Itens de construção 
Resposta extensa 

2 

Interação es-
crita 

13 

Critérios gerais de classifi-

cação 

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

critérios específicos apresentados para cada item. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. 

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de 

desempenho, de acordo com os critérios específicos. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. 

As respostas que não correspondem ao solicitado, independentemente da qualidade 

do texto produzido, são classificadas com zero pontos. 

Para o item de resposta extensa do Grupo III, são consideradas nos parâmetros de 

classificação as competências linguística, pragmática (nas vertentes funcional e 

discursiva) e sociolinguística. Para cada um dos parâmetros apresentam-se quatro 

níveis de desempenho descritos. 

A competência discursiva é avaliada no âmbito da coesão e da coerência e no âmbito 

do desenvolvimento temático. 

A resposta extensa é classificada com zero pontos se o texto produzido não atingir, pelo 

menos, o nível 1 no âmbito do desenvolvimento temático. 



 

 
 

A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às 

unidades, das classificações obtidas na componente escrita  e na componente oral da prova, 

expressas na escala percentual de 0 a 100, sendo convertida posteriormente, na escala de 

níveis de 1 a 5. 

Material autorizado 

As respostas serão dadas no enunciado da prova. 

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

indelével, azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Duração O prova escrita tem a duração de 90 minutos, sendo a compreensão do oral realizada 

nos primeiros 10 minutos. 
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Modalidade  Prova Escrita 
Duração  90 Minutos 

Objeto de avali-
ação 

7º ANO 

DOMÍNIO: A Terra: Estudos e Representações 

Subdomínio: A localização dos diferentes elementos da superfície terrestre 

DOMÍNIO: O Meio Natural 

Subdomínio: Clima 

Subdomínio: Relevo 

Subdomínio: A dinâmica de uma bacia hidrográfica 

Subdomínio: A dinâmica do litoral 

 

8º ANO 

DOMÍNIO: População e Povoamento 

Subdomínio: Evolução da população mundial 

Subdomínio: Distribuição da população mundial 

Subdomínio: Mobilidade da População 

DOMÍNIO: Atividades Económicas 

Subdomínio: Os Recursos Naturais 

Subdomínio: A Agricultura 

Subdomínio: A Pesca 

Subdomínio: A Indústria 

Subdomínio: O Turismo   

Subdomínio: As Redes e Modos de Transporte e Telecomunicação 

 

9º ANO 

DOMÍNIO: Contrastes de Desenvolvimento 

Subdomínio: Países com diferentes graus de desenvolvimento 

Subdomínio: Interdependência entre espaços com diferentes níveis de de-
senvolvimento 

Subdomínio: Soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento 

DOMÍNIO: Riscos, Ambiente e Sociedade 

Subdomínio: Riscos naturais 



 

 
 

 

Caracterização 
da prova 

 A prova é constituída por seis grupos, que correspondem aos diversos temas 
lecionados no terceiro ciclo. 

 Cada grupo de questões é organizado com base em textos, tabelas, gráficos 
ou mapas. 

 As questões poderão ser: 
- Identificação de conceitos; 
- Resposta curta; 
- De correspondência; 
- De escolha múltipla; 
- Verdadeiro/Falso; 
- Baseadas no preenchimento de quadros; 
- Resposta elaborada ou comentário estruturado. 

 A classificação é expressa numa escala de 0 a 100 pontos e é distribuída per-
centualmente pelos diferentes conteúdos dos programas. 

Caracterização 
da prova 

 A prova é constituída por seis grupos, que correspondem aos diversos temas 
lecionados no terceiro ciclo. 

 Cada grupo de questões é organizado com base em textos, tabelas, gráficos 
ou mapas. 

 As questões poderão ser: 
- Identificação de conceitos; 
- Resposta curta; 
- De correspondência; 
- De escolha múltipla; 
- Verdadeiro/Falso; 
- Baseadas no preenchimento de quadros; 
- Resposta elaborada ou comentário estruturado. 

 A classificação é expressa numa escala de 0 a 100 pontos e é distribuída per-
centualmente pelos diferentes conteúdos dos programas. 

Caracterização 
da prova 

 

 DOMÍNIO DA LOCALIZAÇÃO 
- Comparar representações diversas da superfície da Terra, utilizando o 

conceito de escala; 
- Ler e interpretar globos, mapas e plantas de várias escalas, utilizando a 

legenda, a escala e as coordenadas geográficas;  
- Localizar lugares utilizando plantas e mapas de diferentes escalas. 
- Localizar Portugal e a Europa no Mundo, completando e construindo 

mapas;  
- Localizar lugares utilizando plantas e mapas de diferentes escalas. 

 DOMÍNIO DO CONHECIMENTO DOS LUGARES E REGIÕES 
- Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de luga-

res, regiões e distribuições de fenómenos geográficos; 
- Formular e responder a questões geográficas (Onde se localiza? Como 

se distribui? Porque se localiza/distribui deste modo? Porque sofre al-
terações?); 

- Comparar distribuições de fenómenos naturais e humanos, utilizando 
planisférios e mapas de diferentes escalas; 



 

 
 

- Ordenar e classificar as características dos fenómenos geográficos, enu-
merando os que são mais importantes na sua localização; 

- Selecionar as características dos fenómenos geográficos responsáveis 
pela alteração das localizações; 

- Selecionar e utilizar técnicas gráficas, tratando a informação geográfica 
de forma clara e adequada em gráficos (lineares, histogramas, secto-
gramas, pirâmides etárias), mapas (de manchas, temáticos) e diagra-
mas. 

- Analisar casos concretos e refletir sobre soluções possíveis, utilizando 
recursos, técnicas e conhecimentos geográficos. 

 DOMÍNIO DO DINAMISMO DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE OS ESPAÇOS 
- Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos 

naturais e humanos evidenciadas em trabalhos realizados, formu-
lando conclusões e apresentando-as em descrições escritas e/ou orais 
simples e/ou material audiovisual; 

- Analisar casos concretos de impacte dos fenómenos humanos no ambi-
ente natural, refletindo sobre as soluções possíveis; 

- Refletir criticamente sobre a qualidade ambiental do lugar/região, suge-
rindo ações concretas e viáveis que melhorem a qualidade ambiental 
desses espaços; 

- Analisar casos concretos de gestão do território que mostrem a impor-
tância da preservação e conservação do ambiente como forma de as-
segurar o desenvolvimento sustentável. 

Critérios gerais 
de Classificação 

 A correção das respostas obedecerá aos seguintes critérios: 
- objetividade; 
- capacidade de expressão escrita; 
- nível de organização das ideias; 
- utilização ajustada da linguagem e terminologia geográficas. 

 Os erros ortográficos serão sublinhados; 
 Sempre que se verifiquem incorreções de linguagem científica, falta de coe-

rência na expressão escrita e ausência de sequência lógica na exposição de 
ideias, proceder-se-á a descontos na cotação das respostas; 

 Será atribuída a cotação de zero às respostas: 
- que não estejam relacionadas com a pergunta; 
- incorretas; 
- que além da opção correta transcrevam outra(s) opção(ões) incor-

reta(s). 
 A percentagem da cotação a atribuir será sempre devidamente ponderada e 

terá em consideração o desfasamento em relação à resposta pretendida; 
 Qualquer tentativa de fraude será penalizada com a anulação da prova; 
 As respostas não podem ultrapassar as linhas das margens. Tudo o que estiver 

para além destas será considerado inexistente. 

Material Autori-
zado 

 Folha de Prova; 

 Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta; 

 Não é permitido o uso de lápis nem de corretor; 



 

 
 

 O examinando pode utilizar régua e calculadora do tipo não alfanumérico, não 
programável. 
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Modalidade 
 

 Escrita 
 

Objeto de avaliação 

 
      A prova tem por referência o Programa de História do 3º ciclo do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada. 

 
 Grupo I (7ºano): 
 

             - A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO 
                      

  Grupo II (8ºano): 
 

             - EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI 
  

 Grupo III (9º ano): 
 

             - A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 
                  

 Grupo IV (9ºano): 
 

             - DA GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA MUNDIAL    
         

 
 Grupo V (9ºano): 

          
              - DO SEGUNDO APÓS-GUERRA AOS ANOS DE 1980 
                          

 
 
 

Caraterização da 
prova  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A prova é constituída por cinco grupos  

A prova pode ser constituída por: itens de resposta seleção (classificação em 

verdadeiro ou falso, de ligação, interpretação de documentos iconográficos, 

mapas e documentos escritos localização de factos históricos no tempo/es-

paço, completamento) e por itens de resposta de construção. 

- Nos itens de classificação de verdadeiro ou falso, o examinando deve apenas 

assinalar uma alternativa (V) ou (F). 

- Nos itens de resposta de construção (resposta curta) o examinando apre-

sente uma resposta concisa. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caraterização da 
prova  (cont.) 

- Nos itens de completamento e interpretação de documentos e localização de 

factos, exige-se coerência em relação às questões. 

- Nos itens de resposta de construção (resposta extensa), é requerida uma 

resposta mais desenvolvida e coerente em relação à questão. 

Domínios/subdomínios: 
 

Grupo I (7ºano): 
 
- A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO 
                     - Os Gregos no séc. V a.C.: O exemplo de Atenas 
                     - Roma e o império 

                       (20 pontos) 

 
Grupo II (8ºano): 

           
 - EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI 

 - O Expansionismo europeu  
 - Renascimento, Reforma e Contrarreforma 

                       (20 pontos) 

Grupo III (9º ano): 
 

- A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 
                - Apogeu e declínio da influência europeia 
                - As transformações políticas, económicas, sociais e culturais 
do após-guerra 
                - Portugal da 1ª República à Ditadura Militar 

                       (30 pontos) 

Grupo IV (9º ano): 

 
- DA GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA MUNDIAL    

       - Crise, ditaduras e democracia na década de 1930 
       - A 2ª Guerra Mundial: violência e reconstrução 

                      (20 pontos) 

 
 Grupo IV (9º ano): 
 
- DO SEGUNDO APÓS-GUERRA AOS ANOS DE 1980 
                    - A revolução democrática portuguesa 

                     (10 pontos) 

 
                                                          

                                                              A cotação total é de 100 pontos 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critérios Gerais de 
Classificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Correta aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

- As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com 0 (zero) pontos. 

- As respostas devem ser claras e coerentes em relação às questões. 

- As respostas devem ter em conta a utilização correta do vocabulário espe-

cífico da disciplina. 

- Correta aplicação dos elementos fornecidos pelos diferentes documentos 

(textos, mapas …). 

- A uma questão não respondida será atribuída a cotação zero pontos. 

- Qualquer resposta apresentada a lápis não será corrigida. 

- Nos itens de resposta de escolha múltipla, se o aluno selecionar mais do que 

a(s) alternativa(s) pedida(s), será atribuída a cotação de 0 (zero). 

- Nas questões que implicam o estabelecimento de correspondências, a pon-

tuação será a soma da percentagem da cotação atribuída a cada correspon-

dência. 

- Nas questões de ordenação/sequência a cotação total do item só será atri-

buída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta e com-

pleta. 

- Nos itens de classificação de verdadeiro ou falso, o aluno deve apenas assi-

nalar uma alternativa (V) ou (F). 

- Nos itens de resposta de construção (resposta curta ou restrita), apenas se 

exige que o examinando apresente uma resposta concisa. 

- Nos itens de completamento e interpretação de documentos e localização de 

factos, exige-se coerência em relação às questões. 

- Nos itens de resposta de construção (resposta extensa), é requerida uma 

resposta mais desenvolvida e coerente em relação à questão. 

 - Cotações parcelares serão tomadas em consideração, apenas quando a 

resposta não estiver totalmente correta ou estiver incompleta. 

Material Autorizado 

 
- O aluno apenas pode usar caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou 

preta. 

- As respostas são registadas em papel de modelo oficial. 

- Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração  90 Minutos 



 

 

 

 

 

Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova final de Equivalência à Frequência 

do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Matemática, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação  

• Material autorizado 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova final tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Cur-

riculares de Matemática do Ensino Básico) e permite avaliar a aprendizagem passível de avali-

ação 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 

 

 

 

 

Informação – Prova de Equivalência à Frequência 

Matemática (Código 92) – 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Ano letivo 2019/2020 

DESPACHO NORMATIVO Nº 3-A/2020, DE 5 DE MARÇO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS 

 PELO DECRETO-LEI N.º 14- G/2020, DE 13 DE ABRIL 



 

 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2).  

Na resolução do Caderno 1, é permitido o uso de calculadora. Na resolução do Caderno 2, 

não é permitido o uso de calculadora.  

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

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

plo, resposta restrita).  

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

gráficos. A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respeti-

vos conteúdos nos documentos curriculares.

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais 

do que um dos temas.  

 

A valorização relativa dos temas apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos temas 

Temas 
Cotação 

(em pontos) 

Números e operações 10 a 20 

Geometria e medida 30 a 40 

Álgebra (inclui Funções e Sequências) 30 a 40 

Organização e tratamento de dados 10 a 20 

 

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 dos itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 4 a 8 3 

Itens de construção 10 a 14 4 a 8 

 

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

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Critérios gerais de classificação 



 

 

 

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

específicos apresentados para cada item 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.  

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.  

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é con-

siderada equivalente à indicação da letra correspondente.  

Itens de construção  

Nos itens de resposta curta, as respostas são classificadas de forma dicotómica ou por níveis 

de desempenho, de acordo com os critérios específicos.  

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

veis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde 

uma dada pontuação.  

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.  

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas 

resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação dos critérios 

de desvalorização definidos para situações específicas.  

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, 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. 



 

 

 

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos processos de resolução, os termos 

ou as expressões constantes dos critérios específicos de classificação são classificadas em 

igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja 

cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de 

referência.  

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita que impliquem a realização de cál-

culos tem em conta a apresentação de todos os cálculos efetuados. A apresentação apenas do 

resultado final é classificada com zero pontos.  

Nas respostas em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios específi-

cos, a pontuação a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cujo conhecimento ou 

utilização esteja implícito na resolução apresentada, é a que consta dos critérios específicos.  

Em caso de transcrição incorreta de dados, se a dificuldade da resolução do item (ou de uma 

etapa) diminuir significativamente, a pontuação máxima a atribuir à resposta a esse item (ou a 

essa etapa) é a parte inteira de metade da pontuação prevista; caso contrário, mantém-se a 

pontuação prevista. 

Se, na resposta, for omitida a unidade de medida, a pontuação a atribuir é a que consta dos 

critérios específicos, não havendo lugar a qualquer desvalorização.  

Se, na resposta, for utilizado o sinal de igual quando, em rigor, deveria ser usado o sinal de 

aproximadamente igual, a pontuação a atribuir é a que consta dos critérios específicos, não 

havendo lugar a qualquer desvalorização.  

No caso de a resposta apresentar um erro numa das etapas, se a dificuldade da resolução das 

etapas subsequentes se mantiver, a pontuação a atribuir a cada uma delas é a que consta dos 

critérios específicos. Se a dificuldade da resolução das etapas subsequentes diminuir significa-

tivamente em virtude do erro cometido, a pontuação máxima a atribuir a cada uma delas é a 

parte inteira de metade da pontuação prevista.  

No quadro seguinte, apresentam-se situações específicas sujeitas a desvalorização que podem 

ocorrer nas respostas aos itens de resposta restrita. 

Situações específicas sujeitas a desvalorização 

Ocorrência de erros de cálculo. 

Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais dife-
rente do solicitado ou com um arredondamento incorreto. 



 

 

 

Apresentação do resultado final numa forma diferente da solicitada, com um nú-
mero de casas decimais diferente do solicitado ou com um arredondamento incor-
reto. 

Utilização de simbologia ou de expressões incorretas do ponto de vista formal. 

 

Verificando-se alguma destas situações específicas na resposta a um item, aplicam-se desva-

lorizações à soma das pontuações atribuídas às etapas ou à pontuação correspondente ao 

nível de desempenho em que a resposta for enquadrada.  

As desvalorizações são as seguintes:  

•  1 ponto pela ocorrência de uma ou duas das situações descritas; 

 •  2 pontos pela ocorrência de três ou quatro das situações descritas. 

Material 

O aluno deve ser portador de:   

• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;  

• lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e transferidor;  

• calculadora que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: 

   – 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 dese-

nho.  

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 – 35 minutos, a que acresce a tolerância de 10 minutos;  



 

 

 

• Caderno 2 – 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 Ca-

derno 1. Durante este período, bem como no período de tolerância relativo à resolução do Ca-

derno 1, os alunos não podem sair da sala. Os dois cadernos são recolhidos no final do tempo 

previsto para a realização da prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo1 

 

Formulário 

 

 

Números 

                 Valor aproximado de π (pi): 3,14159 

 

Geometria e Medida 

 

  Áreas 

  Polígono Regular: 
í

× 𝐴𝑝ó𝑡𝑒𝑚𝑎 

  Trapézio: altura
menorBasemaiorBase



2

 

  Superfície esférica: 4𝜋𝑟  , sendo 𝑟 o raio da esfera 

            

            Superfície lateral do cone: 𝜋𝑟𝑔, sendo 𝑟 o raio da base do cone e g a geratriz do cone 

 

              Volumes: 

  Prisma e cilindro: AlturabasedaÁrea   

  Pirâmide e cone:  
3

AlturabasedaÁrea 
  

  Esfera:   3

3

4
r , sendo 𝑟 o raio da esfera 

 

Trigonometria 

                       Fórmula fundamental: sen 𝑥 + cos 𝑥 = 1 

 

                       Relação da tangente com o seno e o cosseno: 𝑡𝑔𝑥 =  

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo 2 

 

Tabela Trigonométrica 

 

 

  



 

 

 

 

Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova final de Equivalência à Frequência 

do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação  

• Material autorizado 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curricula-

res de Português do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendi-

zagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre cinco 

domínios de referência: Oralidade (compreensão), Leitura, Educação Literária, Gramática, Es-

crita. 

Caracterização da prova 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

A prova é cotada para 100 pontos e constituída por cinco grupos. 

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

 

 

 

Informação – Prova de Equivalência à Frequência 

Português (Código 91) – 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Ano letivo 2019/2020 

DESPACHO NORMATIVO Nº 3-A/2020, DE 5 DE MARÇO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS 

 PELO DECRETO-LEI N.º 14- G/2020, DE 13 DE ABRIL 



 

 

 

Quadro 1 — Distribuição da cotação 

Domínios Cotação  
(em pontos) 

Grupo I    — Compreensão do Oral 10 a 13 

Grupo II   — Leitura 10 a 13 

Grupo III — Educação Literária 20 a 40 

Grupo IV — Gramática 15 a 20 

Grupo V — Escrita 25 

 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros do-

mínios. 

Os itens que têm como suporte um texto oral são orientados por uma gravação que, além desse 

texto, inclui instruções e pausas para leitura e resposta. 

Os Grupos II e III têm como suporte, respetivamente, textos não literários e textos literários e 

podem integrar itens de seleção e itens de construção.  

No Grupo III, além da interpretação de textos / excertos em presença, a resposta aos itens pode 

implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras estudadas, integrando itens de seleção 

(escolha múltipla e associação/correspondência) e itens de construção.  

O Grupo IV pode integrar itens de seleção (escolha múltipla e associação/correspondência) e de 

itens de construção.  

O Grupo V é constituído por um item de resposta extensa ou um item de ordenação de texto em 

que se avaliam os aspetos de organização e coerência textuais. 

Este item apresenta orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (de 160 

a 260 palavras).  

 

 

 

 

 



 

 
 

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 
Verdadeiro/Falso 
Associação/Correspon-
dência 
Completamento 

10 a 15 2 a 4 

Itens de construção Resposta curta 1 a 4 4 a 5 

Resposta restrita 1 a 4 5 a 6 

Resposta extensa 1 25 
 

 

Critérios gerais de classificação 

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

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

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 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 e 

completas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada 

equivalente à indicação da letra ou do número correspondente. 

 



 

 
 

Nos itens de associação/correspondência, a classificação é atribuída de acordo com o nível de 

desempenho. Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um ele-

mento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

 

Nos itens de verdadeiro/falso, a classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.  

A resposta em que todas as afirmações sejam identificadas como verdadeiras ou como falsas 

é classificada com zero pontos. 

 

Itens de construção 

Resposta curta 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, são atribuídas pontuações a respostas totais 

ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Se a resposta ao item contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos consi-

derados corretos ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva 

dos elementos solicitados, é-lhe atribuída a classificação de zero pontos. 

 

 

Resposta Restrita 

A cotação dos itens de resposta restrita é distribuída pelos parâmetros seguintes: aspetos de 

conteúdo (C) e aspetos de organização e correção da expressão escrita (F). 

 

Os critérios de classificação relativos aos aspetos de conteúdo apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se per-

manecerem 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 clas-

sificada com zero pontos. 

 

A classificação das respostas a estes itens resulta da pontuação do nível de desempenho em 
que forem enquadradas e da aplicação de fatores de desvalorização no âmbito do parâmetro F. 

 



 

 
 

A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo implica a classificação com zero pon-
tos nos aspetos de organização e correção da expressão escrita. 

 

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou interpretações constantes 
dos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com 
aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao 
solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência. 

 

Relativamente à organização do discurso, uma resposta que não evidencie estruturação textual 
adequada (exemplo: informação apresentada meramente em esquemas ou por tópicos) é des-
valorizada em 1 ponto no parâmetro F. Sobre o restante valor, aplicam-se eventuais descontos 
relativos aos fatores de desvalorização apresentados no Quadro 3. 

 

 

Quadro 3 – Fatores de desvalorização no domínio da expressão escrita 

 

 Erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, erro de translineação e uso inde-
vido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial) 

 Erro de morfologia 

 Erro de sintaxe 

 Erro inequívoco de pontuação* 

 Impropriedade lexical 

 Incumprimento das regras de citação ou de referência a título de obra 
 

 

Em cada resposta, é contabilizada como uma única ocorrência quer a repetição de uma palavra 
com o mesmo erro ortográfico, quer a presença de mais de um erro na mesma palavra (incluindo 
acentuação, translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial). 

*Nota 

Tendo em conta os contextos previstos no documento curricular em vigor, é de atender aos aspetos seguintes. 

Entende-se por erro inequívoco de pontuação aquele que representa uma infração de regras elementares na 
colocação de vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, ponto e vírgula, 
aspas, travessão e parênteses. 

No caso específico do uso de vírgula, considera-se uma infração a sua colocação entre o sujeito e o predicado 
e entre o verbo e os seus complementos.  



 

 
 

Nos casos em que a pontuação referente aos aspetos de conteúdo for igual ou inferior a um terço 
da prevista para este parâmetro, a pontuação máxima a atribuir ao parâmetro F é 1 ponto, tal 
como se apresenta no Quadro 4. 

 

Quadro 4 — Pontuação máxima a atribuir no parâmetro F em situações específicas 

 

Pontuação atribuída no parâmetro C 
 

Pontuação máxima no parâmetro F 

2 ou 1 1 

 

Sobre esse valor aplicam-se ainda eventuais descontos relativos aos fatores de desvalorização 
previstos no quadro 3 no domínio da organização e correção da expressão escrita. Estes des-
contos são efetuados até ao limite das pontuações indicadas para esse parâmetro. 

 

Resposta Extensa 

 

A cotação do item de resposta extensa é distribuída pelos parâmetros seguintes: (A) Gé-
nero/Formato Textual, (B) Tema e Pertinência da Informação, (C) Organização e Coesão Tex-
tuais, (D) Morfologia, Sintaxe e Pontuação e (E) Ortografia. 

Os critérios de classificação relativos aos parâmetros do item de resposta extensa 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. 

 

Uma resposta que não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e à 
tipologia textual é classificada com zero pontos em todos os parâmetros. 

 

 

A indicação de um número mínimo de 160 e máximo de 260 palavras, para a elaboração da 
resposta, significa que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão de 
texto e devem ser respeitados. O incumprimento desses limites implica: 

— a desvalorização de 2 pontos se a extensão for de menos de 55 palavras ou mais de 284 
palavras. 

—  a desvalorização de 1 ponto se a extensão for de menos de 135 palavras ou mais de 261 
palavras. 

 

— a desvalorização total, se a extensão do texto for inferior a 55 palavras (1/3 do limite mí-
nimo). 

 



 

 
 

Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espa-
ços 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: /2020/). 

 

Material 

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

Não é permitida a consulta de dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor 

Duração 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - 3º CICLO 
 

Despacho Normativo n.º 3-A/2020 de 05 de março 

 
DISCIPLINA – INGLÊS (Língua Estrangeira I) CÓDIGO 21                                       ANO LETIVO 2019 / 2020 

 

 
Modalidade  Escrita 

Objeto de Avaliação 

 Temas: 
- Holidays; 

   - Socialising;  
   - Health; 
   - Volunteering; 
   - Technology; 
   - Books/ Reading 
 
 
 
 

  Gramática: 
- Question-Tags;  

 

   - Conditional Sentences (1st and 2nd types); 
   - Gerund / Infinitive; 
   - Defining Relative Clauses 
 
 Produção Textual: 

 

   - Holidays 
   - Socialising;  
   - Health; 
   - Volunteering; 
   - Technology; 
   - Books/ Reading 
 

Caraterização da prova 

 I - Interpretação/ Compreensão escrita (50 pontos):            
   - Distinguir afirmações verdadeiras de falsas, com justificação; (5+9 
pontos) 
   - Associar sinónimos; (12 pontos) 
   - Responder a questões de acordo com o(s) texto(s); (24 pontos) 
 
 II - Gramática (30 pontos): 

   - Completamento de frases; (8 pontos + 8 pontos + 8 pontos) 
   - Ligação de frases; (6 pontos) 
 
 III - Produção textual (20 pontos): 

   Composição (semi-) orientada (90 palavras) 
a) 15 – 20 pontos 
b) 8 – 14 pontos 
c) 0 –   7 pontos 



 

 
 

 
 

Critérios Gerais de Classi-
ficação 

 I - Interpretação/ Compreensão escrita: 
 

   - Responder de forma precisa, correta e completa às perguntas formu-
ladas. 
   - Serão fatores de desvalorização as incorreções sintáticas e ortográfi-
cas e a elaboração de respostas com base na cópia do(s) texto(s). O vazio 
de  conteúdo implica a desvalorização total da resposta. 
 
 
 

 II - Gramática: 
 

   - Aplicar corretamente conteúdos e estruturas gramaticais. 
 
 

 III - Produção textual: 
 

   - Elaborar um texto estruturado que apresente ideias coordenadas e 
respeite quer o tema quer o limite de palavras. 
   - Serão fatores de desvalorização: o afastamento do tema/ vazio de con-
teúdo; a incorreção sintática; a incorreção ortográfica; as repetições; não 
cumprimento do número mínimo de palavras. 

- Serão penalizadas as respostas cuja caligrafia seja ilegível 

Material Autorizado 

 Será fornecido papel de prova. 
 Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 
 Não é permitida a utilização de tintas/fitas corretoras. 
 Não é permitida a utilização de qualquer tipo de dicionário. 

Duração  90 minutos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - 3º CICLO 

 
Despacho Normativo n.º 3-A/2020 de 05 de março 

 
 

DISCIPLINA – INGLÊS (Língua Estrangeira I) CÓDIGO 21                                              ANO LETIVO 2019 / 2020 

 
Modalidade Oral 

Objeto de Avaliação 

 
 
 
 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Inglês do 
Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 
prova oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Oralidade. 
Procura-se evidenciar o desempenho da capacidade de expressão oral do 
aluno. 
 

Caracterização da Prova 

A prova é cotada para 100 pontos e integra os diferentes conteúdos do do-
mínio da oralidade, incidindo sobre a interação discursiva.  
Afere-se: 
- a correção e riqueza vocabular 
- a correção e riqueza gramatical 
- a pronúncia 
- a entoação 
- a adequação do tipo de resposta dada 
- a coerência do discurso 

 
Estrutura: 
- descrição de imagens 
- resposta a questões gerais 
- produção de textos orais com diferentes finalidades e com coerência 
- apresentação de argumentos com vocabulário diversificado e adequado 

 
 

Duração A prova não deve ultrapassar os 15 minutos sendo aberta à assistência de 
público. 

 
 
 
 
 


