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Informação - Prova de 
Equivalência à Frequência 

Ciências Naturais 

3.º Ciclo do Ensino Básico

Prova Escrita 

Ano Letivo 2019/2020 

Prova 10 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência de Ciências 

Naturais do 3.º ciclo, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação

• Caracterização da prova

• Material

• Duração

• Critérios gerais de classificação

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência as Metas Curriculares de Ciências Naturais do 3.º Ciclo do Ensino Básico e 

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

nomeadamente: 

· conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias;

· análise e discussão de evidências e situações problemáticas;

· interpretação e compreensão de leis e modelos científicos;

· elaboração e interpretação de representações gráficas;

· interpretação de dados;

· formulação de problemas e/ou hipóteses;

· previsão e avaliação de resultados de investigações;

· interpretação de fontes de informação diversas;

· exposição de ideias, defesa e argumentação;

· estruturação lógica de textos.
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2. Caracterização da prova 
A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos abordados na disciplina e está organizada 

por grupos de itens.  

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

mapas, fotografias, esquemas, entre outros. 

 

Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que 

um dos domínios dos conteúdos abordados na disciplina de Ciências Naturais no 3.º CEB.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos domínios nas Metas 

Curriculares da disciplina. 

Os domínios que constituem objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação por Domínios 

Domínio Subdomínios 
Cotação 

(em pontos) 

A TERRA EM 
TRANSFORMAÇÃO 

Dinâmica externa da Terra  

Dinâmica interna da Terra 

Consequências da dinâmica interna da Terra 

A Terra conta a sua história 

Ciência geológica e sustentabilidade da Vida na 
Terra 

20 – 30  

A TERRA – UM PLANETA 
COM VIDA 

SUSTENTABILIDADE NA 
TERRA 

Sistema Terra – da célula à biodiversidade 

Ecossistemas 

Gestão sustentável de recursos 
20 – 30 

VIVER MELHOR NA TERRA 

Saúde individual e comunitária 

O organismo humano em equilíbrio 

Transmissão da vida 

40 – 50 

 

A prova inclui itens de seleção (predominantemente, de escolha múltipla) e itens de construção, de acordo 

com o quadro 2.  
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação por classe de itens 

Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação por 
classe de 

itens  

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

16 – 20 70 – 75 
Associação/correspondência 

Ordenação 

Completamento 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
Resposta curta 

4 – 6 25 – 30 
Resposta restrita 

 

 

3. Material 
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta.  

Os alunos não respondem no enunciado da prova. As respostas são registadas em folha própria do 

estabelecimento de ensino. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

4. Duração  
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

5. Critérios gerais de classificação 
As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos 

critérios gerais e específicos de classificação. 

As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

A ausência de indicação inequívoca da versão (versão 1 ou versão 2) implica a classificação com zero 

pontos das respostas aos itens de seleção. 
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ITENS DE SELEÇÃO 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única alternativa 

correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 

– uma alternativa incorreta; 

– mais do que uma alternativa. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

ORDENAÇÃO 

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

completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– é apresentada uma sequência incorreta; 

– é omitido pelo menos um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

ASSOCIAÇÃO OU CORRESPONDÊNCIA 

Considera-se incorreta qualquer associação ou correspondência que relacione um elemento de um 

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

 

 

COMPLETAMENTO 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única alternativa 

que completa corretamente o espaço das afirmações. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 

– uma alternativa incorreta; 

– as duas alternativas. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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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 

Os critérios de classificação dos itens de resposta aberta 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. 

A avaliação das respostas aos itens de resposta aberta centra-se nos tópicos de referência, tendo em 

conta o rigor científico dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas no texto 

elaborado. 
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Informação - Prova de 
Equivalência à Frequência 

Educação Física 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Prova Escrita-Prática 

Ano Letivo 2019/2020 

Prova 26 
 

 
  

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)  
 

Introdução 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova de Equivalência à 

Frequência: 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização e estrutura; 

3. Critérios de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

Importa ainda referir que, nos exames desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação 

estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que o exame diz respeito. 

 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Física em vigor (homologado em 2001), e 

permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do programa da 

disciplina, passíveis de avaliação em prova prática de duração limitada.  

A prova escrita avalia os conhecimentos relativos aos processos de desenvolvimento e 

manutenção da aptidão física, os conceitos de capacidades motoras, os conhecimentos 

relativos aos objetivos e às ações técnico-táticas, conhecimentos relativos às regras das várias 

modalidades nas áreas do Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol, Badminton, Atletismo e 

Ginástica. 

A prova prática permite avaliar o grau de cumprimento/nível de prestação/desempenho, de 

acordo com o documento referente aos critérios de atribuição dos níveis de avaliação descritos 
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no ponto 3. Para isso, o aluno deve desempenhar com oportunidade e correção as ações 

solicitadas pelas situações de jogo ou em exercício-critério nos jogos desportivos coletivos; 

realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares do Badminton; 

realizar as destrezas elementares de solo na Ginástica, aplicando os critérios de correção 

técnica; realizar os saltos e corridas do Atletismo cumprindo corretamente as exigências 

elementares técnicas e regulamentares. 

 

2. Caracterização e Estrutura da Prova 

Tipo de prova – A prova é constituída por duas partes: 

• Prova escrita 

• Prova prática 

A prova escrita apresenta três grupos de áreas distintas onde se avaliam competências ao 

nível dos conhecimentos teóricos das matérias nucleares da disciplina: 

No grupo I, avaliam-se os conhecimentos relativos aos conceitos de capacidades motoras e 

aos processos de desenvolvimento e manutenção da aptidão física. 

No grupo II avaliam-se os conhecimentos relativos aos objetivos e às ações técnicas nos 

desportos individuais. 

No grupo III, avaliam-se os conhecimentos relativos aos objetivos, às ações técnico-táticas e 

regras fundamentais nos desportos coletivos. 

A prova prática é dividida em dois grupos: 

No grupo I, avalia-se a aprendizagem nas matérias dos jogos desportivos coletivos. Este 

grupo inclui um circuito de gestos técnicos e/ou situação de jogo em duas das quatro matérias 

à escolha do aluno. Caso não haja outros alunos em prova, realiza em situação de exercício-

critério os conteúdos descritos no quadro que se segue. 

No grupo II, avalia-se a aprendizagem nas matérias dos Desportos Individuais. Este grupo 

inclui duas partes (A e B). 

Na parte A, o aluno deve optar por uma das matérias: Atletismo ou Ginástica de Solo. No 

Atletismo, realiza uma corrida de velocidade de 40 metros e um salto em altura cumprindo o 

regulamento técnico. Na Ginástica de solo, realiza uma sequência de habilidades que combine 
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os elementos descritos no quadro 1, cumprindo critérios mínimos de tonicidade, graciosidade, 

fluidez de movimentos e ligação entre os elementos. 

Na parte B, o aluno realiza um jogo de singulares ou um circuito de gestos técnicos, de acordo 

com os conteúdos descritos no quadro que se segue. 

Obrigatoriamente, o aluno tem de prestar prova a duas matérias das modalidades coletivas 

– Andebol, Basquetebol, Futebol ou Voleibol e a duas matérias dos desportos individuais – 

Ginástica de solo ou Atletismo (corridas e salto) e Badminton. 

 
 
 
 • Prova escrita 
 
Quadro 1 – Domínios, Conteúdos e Cotações 
 
 

 
 

Domínios Conteúdos Cotações 
I 

Aptidão física e 
saúde 

Desenvolvimento 
das capacidades 

motoras. 
 

 
Relaciona aptidão física e saúde e identifica fatores associados 
a um estilo de vida saudável. 
 
Definir os conceitos capacidades motoras. 
 

 
Total: 20% 

 
4 questões 
 5% cada 

 
II 

Desportos 
individuais 

 
Atletismo 
Ginástica 

 

 
 
Atletismo 
Conhecer e identificar o regulamento das provas e as ações 
técnicas fundamentais. 
 
Ginástica 
Identificar os diferentes elementos gímnicos e os diferentes 
aparelhos. 

 
Total: 40% 

 
10 questões  

 2% cada 
 

10 questões  
 2% cada 

 
III 

Desportos 
coletivos 
Futebol 
Voleibol 

Basquetebol 
Andebol 

 
Conhecer as diferentes regras de cada jogo e qual o objetivo de 
cada um. 
 
Identificar e conhecer as técnicas fundamentais e os princípios 
técnico-táticos básicos de cada jogo.  

 
Total: 40% 

 
 

20 questões  
2% cada 
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 • Prova prática 

Quadro 2 – Domínios, Conteúdos e Cotações  
Áreas e 

Conteúdos 
Objetivos Cotações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

Jogos 
Desportivos 

Coletivos 
 

O aluno coopera com os companheiros para o alcance do 
objetivo do jogo realizando com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras. 
 
ANDEBOL 
O aluno realiza: 
Passe; Receção; Drible; Remate em suspensão; Remate em 
apoio; Fintas; Mudanças de direção; Deslocamentos ofensivos; 
Acompanhamento do jogador com e sem bola; Interceção. 
 
BASQUETEBOL 
O aluno realiza: 
Posição defensiva básica; Receção-enquadramento; 
Lançamento na passada e parado; Fintas de arranque em 
drible; Drible de progressão com mudanças de direção pela 
frente; Drible de proteção; Passe e corte; Ressalto; 
Enquadramento defensivo. 
 
FUTEBOL 
O aluno realiza: 
Receção e controlo da bola; Remate; Condução da bola; Drible; 
Finta; Passe; Desmarcação; Marcação; Pressão; Interceção; 
Desarme. 
 
VOLEIBOL 
O aluno realiza: 
Serviço por baixo; Serviço por cima; Passe alto de frente; 
Manchete; Deslocamentos e posições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 % 

 
 
 
 
 

ATLETISMO 
Realiza as corridas e o salto cumprindo corretamente as 
exigências elementares, técnicas e do regulamento. 
Corrida de Velocidade – 40 m; 
Salto em altura com técnica de fosbury flop; 

 
 

30 % 
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II 

Desportos 
Individuais 

 
 
 
 
 

GINÁSTICA 
Compõe e realiza as destrezas elementares do solo, aplicando 
os critérios de correção técnica, expressão e combinação. 
Rolamento à frente engrupado; 
Rolamento à retaguarda engrupado; 
Apoio facial invertido (AFI) com rolamento à frente engrupado; 
Roda; 
Avião; 
Ponte. 

 
 
 
 

30 % 

 
 
3. Critérios de classificação 
 • Prova escrita 

- Utilização de uma escrita clara e rigorosa; 

- Correção na utilização da Língua Portuguesa; 

- Coordenar e exprimir ideias de forma lógica e aplicar conhecimentos; 

- Identificar e interpretar as situações propostas. 

 

• Prova prática 
 

As diferentes ações técnicas e táticas serão observadas e avaliadas de acordo com os critérios 

de êxito e especificidade de cada matéria/conteúdo, tal como a proposta apresentada no 

programa de Educação Física, de modo a permitir aferir o grau de cumprimento/nível de 

prestação/desempenho de acordo com o documento referente aos Critérios de Atribuição dos 

Níveis de Avaliação: 

• Nível 1 (0% a 19%) – o aluno não executa os exercícios-critério/ ações solicitadas; 

• Nível 2 (20% a 49%) – o aluno demonstra um fraco desempenho em todas as ações 

motoras; 

• Nível 3 (50% a 69%) - o aluno desempenha todas as ações motoras satisfatoriamente; 

• Nível 4 (70% a 89%) - o aluno demonstra um bom desempenho de todas as ações 

motoras; 

• Nível 5 (90 a 100%) - o aluno realiza todas as ações motoras com um excelente 

desempenho. 
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Andebol/Basquetebol/Futebol/Voleibol: O aluno realiza com excelente desempenho, no jogo 

e/ou exercícios-critério, as ações descritas no ponto 2 (40 %); o aluno realiza com bom 

desempenho (30 pontos); o aluno realiza com desempenho satisfatório (20 %); o aluno realiza 

com fraco desempenho (10 %); o aluno não realiza (0 %). 

Atletismo: O aluno realiza a corrida de velocidade e o salto em altura, nas condições descritas 

no ponto 2, com excelente desempenho (30 %); o aluno realiza com bom desempenho (24 %); 

o aluno realiza com desempenho satisfatório (18 %); o aluno realiza com fraco desempenho 

(12 %); o aluno não realiza (0 %). 

Ginástica: No solo, o aluno realiza as habilidades nas condições descritas no ponto 2, com 

excelente desempenho (30 %); o aluno realiza com bom desempenho (24 %); o aluno realiza 

com desempenho satisfatório (18 %); o aluno realiza com fraco desempenho (12 %); o aluno 

não realiza (0 %). 

Badminton: O aluno realiza com excelente desempenho, no jogo e/ou exercícios-critério, as 

ações descritas no ponto 2 (30 %); o aluno realiza com bom desempenho (24 %); o aluno 

realiza com desempenho satisfatório (18 %); o aluno realiza com fraco desempenho (12 %); o 

aluno não realiza (0 %). 

4. Material  

• Prova escrita 

Caneta ou esferográfica de cor azul ou preta. Não é permitido a utilização de tinta corretora. 

• Prova prática  

O aluno deverá apresentar-se para a prova prática com equipamento desportivo adequado à 

prática dos exercícios. 

 
5. Duração 
 • Prova escrita – 45 minutos. 
 • Prova prática – 45 minutos. 
 
A situação de jogo reduzido nos desportos coletivos terá a duração de 15 minutos. No 

Badminton a situação de jogo terá a duração de 10 minutos. Nos exercícios-critério dos 

Desportos Coletivos, o aluno dispõe de três tentativas seguidas para conseguir uma vez o êxito 

e de duas no Badminton; três tentativas, contando a melhor no Atletismo; duas tentativas, 

contando a melhor na Ginástica. 



 

 
 

ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO  

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO 
MEDALHA DE MÉRITO GRAU OURO DA CIDADE 

  

 

Informação – Prova de Equivalência à Frequência – 2019/2020 
Educação Visual | Prova Teórico-Prática – 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Página 1 de 2 
ESA 404214 

Praça Pedro Nunes - 4050-466 Porto - Portugal | Telefone: 222073250 | Fax: 222073251 
Email: secretaria@conservatoriodemusicadoporto.pt    |   site: http://www.conservatoriodemusicadoporto.pt 

 

Informação - Prova de 
Equivalência à Frequência 

Educação Visual 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

Prova Teórico-Prática 

Ano Letivo 2019/2020 

Prova 14 
 

 
  

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)  
 

Introdução 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova de Equivalência à 

frequência, nomeadamente: 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Critérios gerais de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem como referência as Metas Curriculares, em vigor, da disciplina de Educação Visual. 

A prova desta disciplina permite avaliar as competências e os conteúdos enquadrados nas metas 

da disciplina, passíveis de avaliação em prova teórico prática, de duração limitada. 

2. Caracterização da prova 

A prova apresenta-se organizada em 2 grupos: 

− Grupo I 

− Grupo II. 

3. Critérios de classificação 

A cotação total será de 100 pontos, distribuídos de acordo com a seguinte estrutura: 

Grupo I 

Questão I 

Resolução de um problema de âmbito plástico visual a partir de 

um referente bidimensional (desenho, fotografia ou reprodução de 

uma obra de arte) 

50 % 
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Grupo II 

Questão II Representação técnica de formas tridimensionais 50 % 

 

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

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

De acordo com as competências avaliáveis neste tipo de prova, deverão ser considerados: 

− a capacidade de observação e de análise do mundo visível e das suas mensagens 

visuais; 

− a utilização adequada dos diferentes processos técnicos de representação expressiva 

e/ou rigorosa das formas e do espaço bi e tri dimensional; 

− o domínio na utilização sensível e técnica dos materiais, dos suportes e dos instrumentos; 

− a capacidade de invenção criativa.  

4. Material 

− Três ou mais lápis de durezas diferentes 

− Borracha 

− Afia-lápis 

− Régua de 50 cm 

− Esquadros 

− Transferidor 

− Compasso 

− Lápis de cor, 12 

− Canetas de feltro, 12 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos com tolerância de 30 minutos. 
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3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)  
 

Introdução 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova de Equivalência à 

frequência, nomeadamente: 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Critérios gerais de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Físico-Química do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada. 

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

da disciplina. 

 

 

2. Caracterização da prova 
 

A prova apresenta itens de Seleção e itens de Construção, organizados por grupos.  

Os itens estão organizados, tendencialmente, segundo quatro domínios temáticos: Terra no 

espaço; Terra em Transformação; Sustentabilidade na Terra e Viver Melhor na Terra. 

  A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 

 

 

A prova poderá apresentar questões objetivas do tipo de resposta curta, resposta restrita, 

escolha múltipla, identificação do valor lógico (verdadeiro ou falso), elaboração de 

legendas, associação/correspondência, ordenação, interpretação baseadas em dados 

fornecidos em figuras, esquemas, tabelas, gráficos, mapas, fotografias, textos, cálculo, 

resolução de problemas. 

Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas 

a mais do que um dos temas/unidades do Programa. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos 

temas/unidades no Programa. 

Alguns dos itens podem incidir na aprendizagem feita no âmbito das experiências 

laboratoriais. 

 

Temas Subtemas Cotações 

I - Terra no Espaço - Universo; Sistema solar Planeta Terra 15% - 20% 

II - Terra em Transformação - Materiais; Energia 15% - 20% 

III – Sustentabilidade na 

Terra 
- Som e luz; Reações químicas 15% - 20% 

IV – Viver melhor na Terra 
- Em Trânsito 

- Sistemas elétricos; Classificação dos materiais 
40% - 50% 
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3. 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. 

É atribuída a cotação total a qualquer processo de resolução, desde que correto. 

A ausência de unidades, no resultado final, ou a indicação de unidades incorretas 

relativamente às grandezas físicas em questão será penalizada. 

A utilização de unidades erradas não concordantes terá um desconto parcial. 

A ausência de conversão de unidades ou a sua conversão incorreta implica um desconto 

parcial. 

Sempre que o aluno utilize um resultado errado, obtido numa alínea anterior, não é 

novamente penalizado por esse facto. 

As respostas deverão incluir a utilização correta dos termos científicos e aplicação dos 

conceitos de forma correta. Erros científicos e de terminologia, bem como respostas 

incompletas implicam descontos parciais. 

Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis e estar corretamente identificadas. 

Quando se verificar um engano deve ser riscado e corrigido à frente. 

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

com zero pontos. 

As respostas deverão ser claras e objetivas, os elementos contraditórios terão cotação 

nula. 

Nos itens de resposta curta, em que é pedida um número definido de elementos de 

resposta, apenas serão consideradas as primeiras respostas assinaladas, de acordo com o 

número pedido. 

Os itens de escolha múltipla apenas admitem uma opção correta. Respostas que excedam 

o número de opções pedidas terão cotação nula, ainda que contenham a resposta correta. 

Nos itens de verdadeiro/falso serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções 

como verdadeiras ou como falsas. 

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

de desempenho.  
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Nos itens de 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. 

4. Material 

O examinando realiza a prova em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.  

Apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

O uso de lápis e de corretor não é permitido. 

O examinando pode ser portador de régua e máquina calculadora científica simples, sem 

ser alfanumérica e/ou programável. 

O examinando não se pode fazer acompanhar da Tabela Periódica nem de Formulários. 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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Informação - Prova de 
Equivalência à Frequência 

FRANCÊS 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

Prova Escrita e Oral 

 
 

 
Ano Letivo 2019/2020 

 

Prova 16 
3. º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência, 
3º ciclo  do ensino básico, da disciplina de Francês, a realizar em 2020 pelos alunos que se 
encontram abrangidos pelos planos de estudos instituídos pelo Decreto-lei nº 139/2012, de 5 
de julho, e pela Portaria nº 225/2012, de 30 de julho. Deve ainda ser considerado o Despacho 
Normativo nº13/2014, de 15 de setembro. 

 
1. Objeto de avaliação 

A Prova de Equivalência à Frequência de Língua Estrangeira II (Francês, 9º ano) assenta nos 
objetivos definidos no Programa e nas Metas  Curriculares  de  Francês  do  Ensino  Básico,  
enquadrados pelas orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as 
Línguas – QECR (2001), a saber: 

• Recordar conhecimentos prévios sobre os temas 

• Reconhecer informação específica 

• Selecionar informação do texto 

• Compreender e transferir informação do texto 

• Aplicar conhecimentos em novas situações 

• Produzir enunciados demonstrando autonomia no uso das competências de 
comunicação 

A prova avalia as competências que decorrem quer dos objetivos gerais acima referidos, quer 
dos objetivos de aprendizagem expressos em cada uma das unidades letivas, e o domínio dos 
conteúdos a elas associados, conforme o quadro seguinte: 

Partes da prova e objetivos 
 

Partes Objetivos 

I. Compreensão do oral • Apreender o sentido global de um texto oral. 

II.Compreensão da escrita 
(leitura/interpretação) 

• Apreender o sentido global de um texto; • Compreender o âmbito das questões; • Responder utilizando um discurso claro e 
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 correto; • Selecionar informação. 

III. Uso da Língua 
• Aplicar estruturas gramaticais; • Sistematizar conhecimentos linguísticos. 

 

 
IV. Produção escrita 

• Aplicar regras morfossintáticas na construção 
do discurso; • Utilizar vocabulário adequado ao tema; • Expor ideias com clareza e correção; • Expressar a sua opinião; • Revelar espírito crítico e criatividade. 

 

 
V. Interação oral 

• Interagir em conversas curtas; • Trocar ideias/informações; • Utilizar vocabulário adequado ao 
tema/mobilizar as estruturas gramaticais 
adequadas; • Pronunciar de forma clara. 

 

 
A aplicação dos instrumentos de avaliação relativos às partes de compreensão da escrita, de 

uso da língua, de produção escrita e de compreensão do oral terá lugar no mesmo dia. A 

aplicação do instrumento de avaliação relativo à parte de interação oral, com o objetivo de avaliar 

a interação e produção orais, terá lugar em dia a definir pela escola e corresponde à prova oral 

obrigatória. 
 

2. Caracterização/estrutura da prova 
 

A. Prova Escrita 

 
A prova escrita é constituída por quatro partes. 

A parte I consiste na realização de uma atividade de compreensão/interpretação de um ou dois 

textos áudio. 

A parte II é constituída por três itens e testa a compreensão/interpretação do texto, bem como a 

seleção de informação do texto. 

A parte III, constituída por cinco itens, testa a aplicação de estruturas gramaticais e 

sistematização de conhecimentos linguísticos. 

A parte IV, constituída por um item, testa a competência linguística, discursiva e estratégica 

demonstrando autonomia no uso das competências de comunicação, e consiste na produção de 

um texto que deverá conter entre 70 a 90 palavras. 
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Valorização e tipologia dos conteúdos da prova 
 

 
Partes 

Unidades 
Temáticas/Domínios de 

Referência 

 
Tipologia de itens Número 

de itens 

 
Cotação 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

I 

Compreensão de texto 
oral: • Estudos e vida ativa; • Cultura e estética; • A solidariedade; • Meio-ambiente. 

• Exercício de 
verdadeiro e 
falso; • Exercício de 
escolha múltipla; • Exercício de 
discriminação 
auditiva. 

 
 

 
5 

 
 
 

20% 

 
 
 

II 

Leitura / Interpretação: • Estudos e vida ativa; • Cultura e estética; • A solidariedade; • Meio-ambiente. 

• Exercício de 
verdadeiro e 
falso; • Correção dos 
enunciados 
falsos; • Item de 
construção 
(resposta curta). 

6 
 

4 
 

4 

 
 
 

40% 

 
 
 

III 

Aspetos 
morfossintáticos: • Tempos verbais 

estudados; • Les possessifs; • La négation; • Les pronoms 
relatifs 

 • Exercício 
lacunar; • Exercício de 
transformação 
frásica 

 
 
 

5 

 
 

 
20% 

 
 

IV 

Produção de texto: • Estudos e vida ativa; • Cultura e estética; • A solidariedade; • Meio-ambiente. 

 
Composição 

 
 

1 

 
 

20% 

 

B. Prova Oral (interação do oral) 
 
 

Esta parte consiste na realização de duas atividades de interação oral, cujos temas se inserem 

nos conteúdos socioculturais constantes do Programa. 

O instrumento de avaliação apresentará a seguinte estrutura: 
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Tipos de atividade 
De interação do professor interlocutor-aluno. 
De produção individual do aluno. 

Alunos 1 aluno de cada vez. 

Júri 
3 professores, um age como interlocutor, dois 
agem como classificadores apenas. 

Duração Entre 10 a 15 minutos. 

 
Classificação 

Atribuída de acordo com nível e respetivas 
pontuações apresentadas na grelha elaborada 
para o efeito. 

Áreas de experiência /temáticas Áreas determinadas pelo Programa da disciplina. 
 

A prova escrita tem a cotação total de cem pontos. A prova oral, com a mesma cotação, será 
depois valorizada com o peso de 30% na nota final da prova. 

 
3. 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. 

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

zero pontos. 

 
Itens de seleção 

i) 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; 
• mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
 

ii) EXERCÍCIO LACUNAR/TRANSFORMAÇÃO FRÁSICA 

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. 

 
iii) VERDADEIRO/FALSO 

As respostas em que é assinalada a alternativa correta são classificadas com a cotação total. As 
respostas incorretas ou indicadas de forma equívoca são classificadas com zero pontos. Não há 
lugar a classificações intermédias. 
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iv) CORREÇÃO DO ENUNCIADO FALSO 

As respostas em que a justificação é incorreta invalidam a atribuição de qualquer cotação. As 

respostas com uma expressão incompleta são classificadas com metade da cotação. 

 
v) RESPOSTA CURTA 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

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

organizados por níveis de desempenho. 

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

zero pontos. 
 

vi) RESPOSTA EXTENSA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. 

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

zero pontos. 

 
 

4. Duração 

90 minutos (prova escrita) + 15 minutos (prova oral) 

A aplicação dos instrumentos de avaliação não poderá ultrapassar os tempos indicados para 

cada parte, conforme informação supra. 

 
 

5. Material autorizado 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

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

oficial). 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informação – Prova de Equivalência à Frequência – 2019/2020 

FRANCÊS | Prova Escrita e Oral – 3.º Ciclo do Ensino Básico 
Página 5 de 5 

mailto:secretaria@conservatoriodemusicadoporto.pt
http://www.conservatoriodemusicadoporto.pt/


ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO 
MEDALHA DE MÉRITO GRAU OURO DA CIDADE 

ESA 404214 
Praça Pedro Nunes - 4050-466 Porto - Portugal | Telefone: 222073250 | Fax: 222073251 

Email: secretaria@conservatoriodemusicadoporto.pt | site: http://www.conservatoriodemusicadoporto.pt 

 

 

 
 
 
 

 
 

Informação - Prova de 
Equivalência à Frequência 

Prova 18 

Geografia 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

Prova Escrita 

 
  

Ano Letivo 2019/2020 

 
 

3. º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 
    

Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência 

do 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia, a realizar no ano letivo de 2019-2020. 

 
1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Geografia que integra seis Temas, organizados em 

três conjuntos de dois temas associados e distribuídos pelos três anos do ciclo. A organização 

dos Temas é a seguinte: 

• A Terra: Estudos e Representações e Meio natural; 

• População e Povoamento e Atividades Económicas; 

• Contrastes de Desenvolvimento e Riscos, Ambiente e Sociedade. 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada. A prova avalia a aprendizagem nos domínios da Localização, do 

Conhecimento dos lugares e do Dinamismo das inter-relações entre os espaços. 

 
2. Caracterização da prova 

A prova inclui itens sobre conteúdos de diferentes temas articulados de forma coerente, sempre 

numa perspetiva de ciclo. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 
 

 
Domínios 

 
Conteúdos 

 
Cotação 

 
 
 
 

Localização 
 
 
 

. Os diferentes países europeus. 

. As coordenadas geográficas. 

. Os grandes vazios humanos. 

. As grandes concentrações humanas. 
 
 

 
 
 
 

14% 
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Domínios 
 

Conteúdos 
 

Cotação 

Conhecimento 
dos lugares 

. As capitais dos diferentes países europeus. 

. A União Europeia. 

 
20% 

 
 
 

Dinamismo 
das inter- 

relações entre 
os espaços 

. Elementos do Clima e Fatores do Clima. 

. Evolução da População Mundial. 

. Os fatores naturais e humanos responsáveis pelas desiguais 
densidades populacionais no Mundo. 

. Crescimento Económico e Desenvolvimento. 

. Indicadores de Crescimento Económico e Desenvolvimento. 

. Obstáculos ao desenvolvimento. 

 
 
 

 
66% 

 

Dada a relevância da observação e da aprendizagem, por parte dos alunos, de diversas técnicas 

gráficas, cartográficas e estatísticas, cada grupo tem como ponto de partida, pelo menos, um 

documento (mapa, imagem, gráfico, texto, notícia, quadro estatístico, etc.). 

A prova inclui itens da tipologia descrita no quadro seguinte. 
 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

 
Tipologia de itens 

 
Número de itens 

 
Cotação por item 

ITENS DE SELEÇÃO 
 • Escolha múltipla 

• Associação/correspondência 

• Ordenação 

 
 
 

13 

 
 
 

2 a 8% 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 • Resposta curta 

• Resposta restrita 

• Resposta extensa 

 
 
 

9 

 
 
 

2 a 10% 
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3. 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. 

Nos itens de construção será atribuída a cotação total quando as respostas revelarem: 

• Rigor científico e vocabulário adequado; 

• Correta interpretação de documentos gráficos e cartográficos; 

• Objetividade e capacidade de síntese; 

• Correta fundamentação dos argumentos utilizados; 

• Domínio da expressão escrita. 

Nos itens de seleção é atribuída a cotação total à resposta correta. Se apresentar mais do que 

uma opção a cotação é zero. 

 
4. Material 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

Os alunos podem utilizar régua, esquadro, transferidor e calculadora não alfanumérica, não 

programável. 

 
5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite. 
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Informação - Prova de   História 
Equivalência à Frequência 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Prova 19  Prova Escrita 

 

Ano Letivo 2019/2020 

3. º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 
Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 

Frequência do 3º ciclo do ensino básico da disciplina de História, a realizar no ano letivo de 

2019/2020. 

 
1. Objeto de avaliação 

Esta prova tem por referência o Programa da disciplina de História em vigor no ensino básico. 

Relativamente aos conteúdos previstos no Programa de 3.º ciclo, esta prova apenas integrará 

itens relativos aos temas e subtemas indicados no ponto 3, quadro 1, deste documento. 

 
2. Caracterização da prova 

Esta prova permite  avaliar  os  objetivos  gerais,  do  domínio  das  aptidões/capacidades  e 

do domínio dos conhecimentos, associados aos conteúdos/noções básicas, no âmbito do 

Programa da disciplina. As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados no 

sentido de serem passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

Relativamente à sua estrutura, a prova apresenta três grupos de itens, cuja tipologia é 

apresentada no quadro 2. Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de 

construção. Alguns itens poderão ter por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 

Os alunos não respondem no enunciado da prova. As respostas serão registadas em folha 

própria do estabelecimento de ensino em que é realizado a prova. 

Quadro 1 – valorização dos domínios e conteúdos na prova 
 

 
Domínios 

 
Conteúdos Cotação 

Domínio das 
aptidões/capacidades: 
- interpretar documentos de 
índole diversa; 

Grupo I – A Herança do Mediterrâneo Antigo 
O mundo helénico 
Roma e o império 

 
20% 

Grupo II - Expansão e Mudança nos Séculos XV e XVI 
O expansionismo europeu 
Renascimento e Reforma 

 
25% 
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Domínios 
 

Conteúdos 
 

Cotação 

- selecionar e identificar 
informação explícita e 
implícita dos documentos; 
- utilizar conceitos na 
compreensão de situações 
históricas. 
- elaborar sínteses escritas a 
partir da informação 
recolhida, aplicando o 
vocabulário específico da 
disciplina. 

 
Domínio dos 
conhecimentos: 
- caracterizar as fases 
principais da evolução 
histórica; 
- compreender condições e 
motivações dos factos 
históricos; 
- distinguir numa dada 
realidade aspetos de ordem 
económica, social, política e 
cultural, estabelecendo 
relações entre eles; 
- compreender o papel dos 
indivíduos e dos grupos na 
dinâmica social; 
- localizar no tempo e no 
espaço eventos e processos. 

Grupo III- A Europa e o Mundo no Limiar do séc. XX 
Hegemonia e declínio da influência europeia 
- Imperialismo e colonialismo 
Portugal: da 1ª República à ditadura militar 
- Crise e queda da monarquia 
- A 1ª República 

 
 

Da Grande Depressão à 2ª Guerra Mundial 
Regimes ditatoriais na Europa 

- Os regimes fascista e nazi 
- Portugal: a ditadura salazarista 

 
 

Do Segundo Pós-Guerra aos desafios do nosso tempo 

Portugal: Do autoritarismo à Democracia 
- A permanência do autoritarismo e a luta contra a ditadura 
- Portugal democrático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55% 

 
 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

 
Tipologia de itens 

 
Número de itens 

 
Cotação por item 

Itens de seleção • Associação /correspondência • Escolha múltipla 

 
1 a 5 

 
2 a 10% 

Itens de construção • Resposta curta • Resposta restrita • Resposta extensa 

 
 

9 a 12 

 
2 a 16% 
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3. 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 ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

Se o examinando 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), será considerada 

apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

Se a resposta contiver elementos errados de informação histórica não solicitada, estes só serão 

tidos em conta se forem contraditórios com elementos corretos referidos na mesma resposta. 

Todas as respostas devem ser analisadas considerando os seguintes aspetos: organização e 

coerência da resposta; utilização correta da terminologia histórica; seleção correta e pertinente 

dos conteúdos pedidos nas questões; aplicação de conhecimentos a situações específicas; 

interpretação adequada de documentação de natureza diversa. 

 
4. Material 

O aluno deverá utilizar esferográfica/caneta de tinta indelével azul ou preta. Não é permitido o 

uso de lápis ou de corretor. 

 
5. Duração 

A prova terá a duração de 90 minutos. 
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Informação - Prova de   Inglês 
Equivalência à Frequência 3º Ciclo do Ensino Básico 
Prova 21  Prova Escrita e Oral 

 

Ano Letivo 2019/2020 

 

Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência, 

3.º ciclo do ensino básico, da disciplina de Inglês, a realizar em 2020 pelos alunos que se 

encontram abrangidos pelos planos de estudos instituídos pelo Decreto-lei n.º  139/2012,  de  

5 de julho e pela Portaria n.º 225/2012, de 30 de julho. Deve ainda ser considerado o 

Despacho Normativo nº 13/2014, de 15 de setembro, bem como o despacho n.º 15971/2012, 

de 14 de dezembro. As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta 

da legislação referida e do Programa da disciplina. 

A Prova de Equivalência à Frequência tem por referência o Programa e as Metas Curriculares 

do Ensino Básico de Inglês, enquadrados por orientações presentes no Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas — QECR. Este documento assume particular relevo na conceção 

das provas. O Programa e as Metas Curriculares do Ensino Básico da disciplina em causa 

preconizam uma convergência de metodologias ativas assentes em atividades linguísticas, 

estratégias e tarefas reportadas a usos comunicativos da língua. Por este motivo, a prova 

apresenta metas como objeto de avaliação e, na generalidade, opções semelhantes para a sua 

estrutura. É objeto de avaliação as metas envolvidas nas vertentes da competência da 

compreensão (oral e escrita) e da interação (oral). A demonstração desta competência envolve 

a mobilização dos conteúdos programáticos da Língua Inglesa, Produção e Interpretação de 

Textos e Sociocultural, e os respetivos processos de operacionalização, prescritos pelo programa 

atrás referido. O texto constitui o elemento nuclear e organizador das aprendizagens dos 

diferentes conteúdos (discursivos, lexicais, morfossintáticos e socioculturais) indicados no 

Programa da disciplina. Por este motivo, a compreensão/interpretação e a produção de texto 

assumem um carácter de centralidade no que se refere à organização das atividades linguísticas 

apresentada pela prova. 

 
1. Objeto de avaliação 

No presente ano letivo é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes de 

compreensão da escrita, da gramática, da produção escrita e da interação oral. 
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A demonstração desta competência envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, 

nomeadamente, Língua Inglesa, Produção e Interpretação de Textos e Sociocultural, e os 

respetivos processos de operacionalização prescritos pelo Programa. 

Os conteúdos programáticos serão testados em cinco partes: 

Compreensão do oral 

• Compreensão da escrita (leitura)

• Produção escrita

• Língua Inglesa

• Interação oral em pares

A. Conteúdos de Testagem
I. Interpretação e produção de texto

Interpretação e produção de tipos de texto variados (essay, summing up, review, magazine, 

newspaper article, statistics, advertisement, letters, e-mail, …), que concretizam macrofunções 

do discurso (narração, descrição, argumentação, etc.), a que estão associadas intenções de 

comunicação (relatar eventos, dar opinião, explicar, contrapor, persuadir, etc.). 

II. Dimensão sociocultural
Concretizada nos seguintes domínios de referência: 

• Eu

• Vida em Família

• Escola

• Universo de Língua Inglesa (Países de Língua Inglesa, Língua Inglesa no Mundo)

• Mass Media e Tecnologia

• Saúde, Bem Estar e Alimentação

• Tempos Livres e Férias

• O mundo do trabalho

• Programas de Intercâmbio e Campos de férias

• Filmes, Espetáculos, Livros e Outros Interesses

III. Língua Inglesa
Compreende as componentes morfossintática e léxico-semântica constantes no programa, 

designadamente os seguintes conteúdos: 

• Conditional Sentences (Type 1 and Type 2)

• Passive Voice
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Informação - Prova de 
Equivalência à Frequência 

Matemática 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

Prova Escrita 

Ano Letivo 2019/2020 

Prova 92 
 

 
  

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)  
 

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 2020, nomeadamente: 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Critérios gerais de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

1. 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 Medida (GM)  

• Funções, Sequências e Sucessões (FSS)  

• Álgebra (ALG)  

• Organização e Tratamento de Dados (OTD) 

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 ou dos respetivos 
conteúdos no programa e nos documentos orientadores. 

Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios. 
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2. Caracterização da prova 

A prova integra itens de seleção (por exemplo, de escolha múltipla) e itens de construção (por 
exemplo, de resposta restrita).  

Poderá haver itens ou grupo de itens em alternativa. 

A prova inclui  formulário anexo este documento.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

3. 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. 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. As respostas aos itens de seleção que não respeitam a instrução (por exemplo, rodear 
ou sublinhar a opção selecionada em vez de a assinalar com X) são consideradas em igualdade 
de circunstâncias com aquelas em que a instrução é respeitada, desde que seja possível 
identificar inequivocamente a opção selecionada. 

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. 

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.  

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.  

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 
etapas, correspondendo a cada etapa uma dada pontuação. 

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 em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios 
específicos, a pontuação a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cujo 
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conhecimento ou utilização esteja implícito na resolução apresentada, é a que consta nos 
critérios específicos.  

As respostas que não apresentem exatamente os processos de resolução, os termos ou as 
expressões constantes nos critérios específicos 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 que impliquem a realização de cálculos tem em conta 
a apresentação de todos os cálculos efetuados. A apresentação apenas do resultado final é 
classificada com zero pontos.  

No caso de a resposta apresentar um erro (de cálculo ou de transcrição) numa das etapas, se 
a dificuldade de resolução das etapas subsequentes se mantiver, a pontuação a atribuir a cada 
uma delas é a que consta nos critérios específicos. Se a dificuldade de resolução de alguma das 
etapas subsequentes diminuir significativamente em virtude do erro cometido, a pontuação 
máxima a atribuir a essa etapa é a parte inteira de metade da pontuação prevista. 

Se, na resposta, for omitida a unidade de medida, a pontuação a atribuir é a que consta nos 
critérios específicos, não havendo lugar a desvalorização alguma. 

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 nos critérios específicos, não 
havendo lugar a desvalorização alguma. 

No quadro seguinte, apresentam-se situações específicas sujeitas a desvalorização, que 
podem ocorrer nas respostas aos itens de construção, cujos critérios específicos se apresentam 
organizados por níveis de desempenho ou por etapas. 

Situações específicas sujeitas a desvalorização 

Ocorrência de erros de cálculo.  

Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais diferente do 
solicitado, ou com um arredondamento incorreto, ou com aproximação, quando esta não é 
solicitada para o valor pedido. 

Apresentação do valor pedido numa forma diferente da solicitada, ou com um número de 
casas decimais diferente do solicitado, ou com um arredondamento incorreto. 

 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 as 
desvalorizações seguintes: 

 •  1 ponto pela ocorrência de uma ou duas das situações descritas; 
 •  2 pontos pela ocorrência de três ou quatro das situações descritas. 
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4. 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.  

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

5. Duração 

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

  



 

 
 

ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO  

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO 
MEDALHA DE MÉRITO GRAU OURO DA CIDADE 

  

 

Informação – Prova de Equivalência à Frequência – 2019/2020 
Matemática | Prova Escrita – 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Página 5 de 5 
ESA 404214 

Praça Pedro Nunes - 4050-466 Porto - Portugal | Telefone: 222073250 | Fax: 222073251 
Email: secretaria@conservatoriodemusicadoporto.pt    |   site: http://www.conservatoriodemusicadoporto.pt 

 

 

 

ANEXO 

 

 

FORMULÁRIO 

  
NÚMEROS E OPERAÇÕES  

Valor aproximado de π (pi): 3,14159 

  

GEOMETRIA E MEDIDA 

  ÁREAS  

Polígono Regular:   
���í�����2  x Apótema 

   Trapézio:    
Base maior + Base menor 2 × Altura  

Superfície esférica:     4 π r 2,   sendo r o raio da esfera  

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

 

VOLUMES 

   Prisma e cilindro:  Á��� �� ����  ×  ������ 

Pirâmide e cone:  
´Á��� �� ����  × ������3  

  Esfera:    
�� π r 3  ,   sendo r o raio da esfera 

 

 TRIGONOMETRIA  

Fórmula fundamental:  sen2 � + cos2 �  = 1 

Relação da tangente com o seno e o cosseno:   �� � =  
���� cos�  
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Informação - Prova de 
Equivalência à Frequência 

Português 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

Prova Escrita 

Ano Letivo 2019/2020 

Prova 91 
 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)  

1. Objeto da avaliação 

A prova desta disciplina tem por referência o Programa de Português do Ensino Básico e as 
Metas Curriculares para o Ensino Básico e permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação 
numa prova escrita de duração limitada nos domínios da Oralidade, da Leitura, da Escrita, da 
Educação Literária e da Gramática. 

     Domínios de referência  

Oralidade 
• Compreender global e seletivamente um texto. 

Leitura e Educação Literária 
• Ler e interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade; 
• Utilizar procedimentos adequados à organização e ao tratamento da informação; 

• Reconhecer a variação da língua; 
• Ler para apreciar textos variados; 
• Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais. 

Gramática 
• Explicitar aspetos estruturantes da língua. 

Escrita 

• Planificar a escrita de textos; 
• Redigir textos com coerência e correção linguística; 
• Escrever para expressar conhecimentos; 

• Escrever textos de opinião. 

     Conteúdos 

Leitura e Educação Literária 
• Texto narrativo (estrutura, ação, personagens, narrador, espaço e tempo); 
• Texto épico Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões ( tipos de episódios ,estrutura 

externa e interna); 
• Texto informativo; 
• Recursos expressivos. 
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Gramática 

• Funções sintáticas; 
• Coordenação e subordinação; 

• Classe e subclasses de palavras; 
• O verbo ( tempo , modo, verbo auxiliar, verbos copulativo, verbo regular e irregular). 

Escrita 

• Produção de um texto de opinião. 

 

2. Estrutura da prova 

Os itens podem ter como suporte um ou mais textos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Quadro 1 – Tipologia de itens 

Tipologia de itens 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

Associação 

Completamento 

Itens de construção 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 

 

 

 

3. 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. 
A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita 
integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos. 
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Itens de seleção 
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só́ é atribuída às respostas que apresentem de 
forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 
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 nas 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 curta em que se solicite 
o uso de metalinguagem, são classificadas com zero pontos as respostas que contenham 
abreviaturas ou representações ortográficas incorretas de termos literários ou linguísticos. 
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. 
Em relação aos itens de resposta restrita, a cotação é distribuída pelos parâmetros seguintes:  

a) conteúdo (C); 
b) organização e correção da expressão escrita (F). 

 
No domínio da organização e correção da expressão escrita (F), considera-se, em cada resposta, 
o constante do Quadro 3. 

Quadro 2 - Fatores de desvalorização 

Fatores de desvalorização 
Número de 
ocorrências 

Desvalorização  

A 

• erro de ortografia (incluindo erro de 
acentuação, uso indevido de letra minúscula ou 
de letra maiúscula inicial e erro de 
translineação); 

• erro inequívoco de pontuação; 

• incumprimento de regra de citação ou de 

• referência a título de obra; 

2 1 

3 ou + 2 

B 

• erro de morfologia; 

• erro de sintaxe; 

• impropriedade lexical. 

2 ou 3 2 

4 ou + 4 
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O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta 
seja classificada com zero pontos. A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo (C) 
implica a classificação com zero pontos nos aspetos de organização e correção da expressão 
escrita (F). 
 
Em relação ao item de resposta extensa que constitui o Grupo IV, no domínio da Escrita integra 
um item de resposta extensa (de 160 até um máximo de 260 palavras) em que a cotação é 
distribuída pelos parâmetros extensão, género/formato textual, tema, pertinência da informação, 
vocabulário, organização textual, coesão textual, morfologia, sintaxe, pontuação, ortografia. 
Neste item, a indicação de um número mínimo e máximo de palavras, para a elaboração da 
resposta, significa que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão de 
texto e devem ser respeitados. Se o aluno não cumprir a extensão requerida, a classificação é 
sujeita a desvalorização de 1 ou de 2 pontos. Se a extensão do texto for inferior a 1/3 do limite 
mínimo, a resposta é classificada com zero pontos em todos os parâmetros. 

 

 

 

4. Material 

 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 
azul ou preta. As respostas são registadas no próprio enunciado. 
Não é permitida a consulta de dicionário. 
Não é permitido o uso de corretor. 
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INFORMAÇÃO 
Prova Oral de Equivalência à 
Frequência de Português 

Português 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Prova Oral 

Ano Letivo 2019/2020

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da prova oral de final do 3º ciclo do ensino básico 

da disciplina de Português, a realizar em 2020 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos 

de estudo instituídos pela Portaria n.º 225/2012, de 30 de julho. 

Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo n.º 13/2014, de 15 de setembro, bem como 

o Despacho n.º 15971/2012, de 14 de dezembro.

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do

Programa da disciplina.

O documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:

1. Objeto de avaliação;

2. Características e estrutura;

3. Critérios de classificação;

4. Material;

5. Duração.

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do 3º ciclo do ensino 

básico. 

A prova oral, de duração limitada, avalia os conhecimentos do aluno examinando nos domínios da 

Leitura, Educação Literária, Gramática e Oralidade. 

• Leitura e Educação Literária

• Ler e interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade.

• Reconhecer e caracterizar textos de diferentes géneros.

• Gramática

• Explicitar aspetos fundamentais da morfologia e da sintaxe do português.

• Oralidade

• Expressar oralmente, de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas veiculados

pelo universo de discurso de um texto.

• Agir no discurso com propriedade e autonomia durante as trocas linguísticas dos interlocutores.
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2. Características e estrutura da prova

São avaliados os domínios da Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Oralidade.

2.1. Breve apresentação do examinando.

Realização de atividades conducentes à avaliação nos diferentes domínios. 

Apresentação e defesa de um ponto de vista sobre conteúdos do programa. 

2.2. A prova apresenta três partes. 

Parte I Leitura/Educação Literária 

Ler expressivamente e em voz alta textos de tipologia 
variada após preparação de leitura. 

Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e 

universos de referência, justificando. 

Explicitar o sentido de um texto/de um excerto textual 

e/ou de uma ou várias imagens. 

Parte II Gramática 

Dominar aspetos fundamentais da morfologia e da sintaxe. 

Classe e subclasse de palavras. 

Funções sintáticas. 

Frase complexa: coordenação e subordinação. 

Pronominalização. 

Reprodução do discurso no discurso: direto – indireto. 

Flexão verbal. 

Parte III Oralidade 

Responder oralmente para expressar conhecimentos sobre 

um tema agindo em conformidade com as instruções 

recebidas. 

Retomar, precisar ou resumir ideias para facilitar a 

interação. 

Estabelecer relações com outros conhecimentos. 

Debater e justificar ideias e opiniões. 

Dominar a coesão interfrásica - marcadores discursivos / 

conectores - em vista à finalidade comunicativa. 

Reconhecer o processo da interdiscursividade no universo 

do discurso. 
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3. Critérios de Classificação

Parte I - Domínio da Leitura e da Educação Literária (40%) 

• Leitura de textos com articulação e entoação corretas ao nível da dicção, do ritmo / fluência e

da expressividade / entoação tendo em conta sinais gráficos de pontuação, tipo de frases

utilizados.

• Deteção da forma como o texto está estruturado.

• Análise e interpretação da informação contida nos textos.

• Identificação e reconhecimento do valor dos recursos expressivos.

• Estabelecimento de inferências a partir da informação prévia ou contida nos textos.

• Capacidade em expressar oralmente, e de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações

críticas suscitados pelos textos lidos.

• Relacionação entre a estruturação do texto com a construção da significação e com a intenção

do autor.

Parte II – Domínio Gramática (20%) 

• Conhecimento sobre aspetos da morfologia e da sintaxe do português.

Parte III - Domínio da Oralidade (40%)

• Uso oral da palavra com fluência e correção, utilizando estratégias discursivas adequadas ao

tema e às intenções comunicativas.

• Organização do discurso, assegurando a progressão e a hierarquização de ideias.

• Respeito pelos princípios reguladores da interação discursiva.

• Aplicação de estruturas gramaticais em situação de comunicação oral.

• Domínio de mecanismos de organização e de coesão discursiva.

• Utilização de informação pertinente, mobilizando conhecimentos pessoais ou obtidos em textos

lidos em diferentes suportes, citando-os.

4. Material

O material necessário para a prova oral é fornecido pelos professores do júri.

Não é permitido o uso do dicionário.

5. Duração

A prova tem a duração de 15 minutos.
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