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INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de Português 

Prova 61 | 2021 

2º Ciclo do Ensino Básico/ 6º Ano de Escolaridade 

Tipo de Prova: Escrita 

Duração da prova: 90 minutos  

 

Introdução 
 

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

disciplina de Português, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura;  

• Material;  

• Duração.  

 

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

Programa da disciplina. 

 

 

Objeto de avaliação 
 

 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Oralidade, da 

Leitura/Educação Literária, da Gramática e da Escrita. 

 

 

Características e estrutura 
 
O aluno realiza a prova no enunciado. 

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

 

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

Grupos Domínios 
Cotação  

(em pontos) 

I Compreensão do Oral 20 

II Leitura/ Educação Literária 30 

III Gramática 20 

IV Escrita 30 

 

 

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

privilegiando o itinerário de conteúdos em vigor na escola para o 6.º ano de escolaridade, embora também 

inclua conteúdos do 5.º ano de escolaridade. 

 

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

 

No Grupo I avalia-se a aprendizagem no domínio da Compreensão do Oral e tem como suporte um texto não 

literário. Integra itens de seleção e itens de construção. Neste grupo todos os itens são de resposta 

obrigatória. 

 

Domínio: Compreensão do Oral 

 

● Detetar informação relevante; 

● Compreender o sentido dos textos; 

● Fazer inferências a partir da informação contida no texto. 

 
 
No Grupo II avalia-se a aprendizagem no domínio da Leitura/Educação Literária e tem como suporte um 

texto literário. Integra itens de seleção e itens de construção. Neste grupo todos os itens são de resposta 

obrigatória. 

 

Domínio: Leitura/Educação Literária 

 

● Ler e interpretar textos literários; 

● Tomar consciência do modo como os temas, as experiências e os valores são representados nos 

textos literários. 

 

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

construção. São apresentados itens de resposta obrigatória para classificação final e itens cujas respostas 

serão selecionadas de acordo com o melhor desempenho do aluno, contabilizando-as para a classificação 

final. No Grupo III os itens cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final são 

indicados (grupo, parte e número do item, conforme aplicável) na primeira página de cada prova de exame 

e estão também identificados em cada prova através de uma moldura que rodeia o item. 

 
Domínio: Gramática 

 

● Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico (sinonímia e antonímia; 

família de palavras);   
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● Explicitar aspetos fundamentais da morfologia (derivação de palavras por afixação; reconhecer e 

sistematizar paradigmas flexionais dos verbos);   

● Conhecer classes de palavras (nomes, preposições, advérbios, determinantes, adjetivos, 

quantificadores e verbos); 

● Analisar e estruturar unidades sintáticas (funções sintáticas; frases ativas e passivas; discurso direto 

e indireto). 

 

 

No Grupo IV avalia-se a aprendizagem no domínio da escrita e é constituído por um item de resposta 

extensa. Este item apresenta orientações no que respeita à tipologia textual e ao tema. Neste grupo todos 

os itens são de resposta obrigatória. 

 

 

Domínio: Escrita 

 

● Escrever textos narrativos, informativos ou outros; 

● Planificar a escrita de textos (tema e tipologia, hierarquização e articulação de ideias); 

● Redigir corretamente (ortografia e acentuação; pontuação e tipos de frase; marcação de 

parágrafos; construção frásica ao nível da concordância, encadeamento e retoma; vocabulário 

específico). 

 

A tipologia de itens, o número de itens, 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 

Escolha múltipla 

Associação 

Ordenação 

6 a 12 2 a 6 

Itens de construção 

Resposta curta 

Resposta restrita 
4 a 10 2 a 8 

Resposta extensa 1 30 

 

Material 

Material de escrita (caneta ou esferográfica) de tinta indelével azul ou preta; 

Observações:  

● As respostas são registadas no enunciado da prova; 

● Será fornecido papel de rascunho (que não será recolhido para classificação); 

● Não é permitido o uso de corretor; 

● Não é permitido o uso de dicionário. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 



 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de PORTUGUÊS 

Prova 61 | 2021 

2º Ciclo do Ensino Básico/ 6º Ano de Escolaridade 

Tipo de Prova: ORAL 

Duração da prova: Até 15 minutos 

 
Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, 

o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais e 

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

nos domínios da Leitura/Educação Literária, da Expressão Oral e da Gramática. 

 

Domínios 

   Leitura/ Educação Literária 

● Localizar a informação a partir de palavra ou expressão-chave e avaliar a sua 

pertinência; 

● Explicitar o sentido global de um texto; 

● Identificar o contexto a que o texto se reporta; 

● Explicitar a intenção comunicativa ou função dominante e registo(s) utilizado(s); 

● Detetar informação relevante; 

● Distinguir relações intratextuais e a sua ordem de relevância; 

● Captar sentidos implícitos, fazer inferências, deduções; 

● Identificar relações, formais ou de sentido, em vários textos, abrindo redes 

intertextuais; 

● Detetar traços característicos de diferentes tipos de texto ou sequências textuais; 

● Fazer apreciações críticas sobre um texto, incidindo sobre o conteúdo e sobre a 

linguagem; 

● Distinguir modos e géneros de textos literários a partir de critérios dados; 

● Manifestar-se em relação a aspetos da linguagem que conferem a um texto qualidade 

literária; 

● Expor o sentido global de um texto narrativo ou de partes específicas do mesmo; 



● Explicitar os temas dominantes e características formais de poemas; 

● Expor o sentido global de um texto dramático, estabelecendo relações entre o texto 

e o desenvolvimento cénico; 

● Expressar ideias e sentimentos provocados pela leitura de um texto literário. 

              

Expressão Oral 

● Produzir enunciados adequados à situação comunicativa (adequação ao interlocutor, 

à Intencionalidade comunicativa, ao contexto); 

● Observar as máximas conversacionais (quantidade, qualidade, relação, modo); 

● Expor ideias; 

● Exprimir e defender opiniões; 

● Discutir e argumentar. 

 

         Gramática 

● Identificar propriedades da língua padrão e aspetos da variação linguística do 

português; 

● Identificar e classificar unidades utilizando a terminologia adequada; 

● Explicitar regras, identificar relações e aplicar procedimentos do uso da língua nos 

planos fonológico, morfológico, das classes de palavras, sintático, lexical e semântico, 

discursivo e textual, e da representação gráfica e ortográfica; 

● Relacionar diferentes registos de língua com os contextos em que devem ser usados 

e distinguir marcas específicas da linguagem oral e escrita. 

 

Critérios de classificação 

     A classificação a atribuir nesta prova resulta da verificação do domínio da Oralidade relativo 

a: 

● Clareza e objetividade; 

● Organização discursiva; 

● Coerência e coesão do discurso; 

● Pertinência argumentativa; 

● Riqueza e variedade lexical. 

 

 

PROVA ORAL – 100% 



 

Introdução  

 

O presente documento visa divulgar informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 

Português Língua Não Materna, nível de proficiência A2 (componente escrita), a realizar em 2021 pelos alunos 

que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, 

nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação  

 

A componente escrita da prova de equivalência à frequência tem por base o Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (QECR) e as orientações programáticas da disciplina no que diz respeito ao nível de 

proficiência A2.  

A prova tem também por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as aprendizagens 

essenciais de PLNM incidindo sobre os temas seguintes: Alimentação, Compras e Casa. 

 

Caracterização da prova  

 

Provas 63 e 93 – Componente escrita  

A prova é cotada para 100 pontos e são avaliadas a compreensão oral, a leitura, a gramática e a escrita. 

A prova inclui a compreensão de um texto áudio, itens de seleção (escolha múltipla e associação) e itens de 

construção (resposta restrita). Os itens podem ter como suporte um ou mais textos (literários e não literários). 

A atividade de produção escrita obedece a um limite mínimo e máximo de palavras: 90-130. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 
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INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de Português Língua Não Materna (PLNM)/ Nível  

Iniciação (A2) 

 

 

 

Prova 63 | 2021 

Prova 93 | 2021 

 
2º Ciclo do Ensino Básico  

3º Ciclo do Ensino Básico  

6º e 9º Ano de Escolaridade 

 

Tipo de Prova: Escrita 

Duração da Prova: 90 minutos  



 

Material  

 

No registo escrito das respostas, o examinando só poderá usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitido o uso de dicionário. 

 

 

Duração  

 

A prova terá a duração de 90 minutos. 

 

 

Critérios gerais de classificação 

 

A avaliação do desempenho do aluno será efetuada com base nos seguintes critérios (balizados pelo nível de 

proficiência em causa e por descritores definidos para cada um dos domínios avaliados):  

 

 

• Compreensão oral 

 

Capacidade de compreensão do conteúdo de texto áudio;  

  

• Leitura  

   

Algumas respostas serão avaliadas em função de descritores de desempenho que contemplarão aspetos 

como o respeito pelas normas de transcrição. Nos itens de construção (respostas restrita), a correção 

gramatical dos textos redigidos pelo examinando será tida em conta; 

 

• Gramática  

 

Algumas respostas serão avaliadas em função de descritores de desempenho;  

 

• Escrita 

   

A produção escrita será avaliada em função de descritores de desempenho. 

A resposta poderá ser desvalorizada, caso a mesma não respeite o número de palavras definido (90-130). 

(Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência entre dois espaços em branco – 

Dá-me/o/lápis/ - 3 palavras. Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente do 

número de algarismos que o constituam.) 
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Introdução  

 

O presente documento visa divulgar informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 

Português Língua Não Materna, nível de proficiência A2 (componente oral), a realizar em 2021 pelos alunos que 

se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º nº 55/2018, de 06 de julho 

nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação  

 

A componente oral da prova de equivalência à frequência tem por base o Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas (QECR) e as orientações programáticas da disciplina no que diz respeito ao nível de proficiência 

A2.  

A prova tem também por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as aprendizagens 

essenciais de PLNM incidindo sobre os temas seguintes: Alimentação, Compras e Casa. 

 

Caracterização da prova  

 

Provas 63 e 93 – Componente oral  

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por dois momentos.  

A explicitação dos momentos da prova e a respetiva valoração constam do Quadro 1.  
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INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de Português Língua Não Materna (PLNM)/ Nível  

Iniciação (A2) 

 

 

 

Prova 63 | 2021 

Prova 93 | 2021 

2º Ciclo do Ensino Básico  

3º Ciclo do Ensino Básico  

6º e 9º Ano de Escolaridade 
 

Tipo de Prova: Oral 

Duração da Prova: 15 minutos 



Quadro 1  

Subdomínios                Momentos           Valoração 

          (pontos)  

I    

Interação oral            Entrevista: apresentação, resposta a questões  

                   sobre vivências e experiências pessoais     50  

II     

Produção oral         Descrição e comentário de imagens      50 

           Total           100  

Nota: Uma grelha de registo/classificação incluirá os resultados parciais e final da prova. 

 

Material  

 

Todo o material a utilizar durante a prova será fornecido pelo júri.  

 

 

Duração  

 

A prova terá a duração de 15 minutos. 

 

 

Critérios gerais de classificação 

 

A avaliação do desempenho do aluno será efetuada com base nos seguintes critérios (balizados pelo nível de 

proficiência em causa e por descritores definidos para cada um dos domínios avaliados):  

 

 

• Interação oral 

Capacidade de compreensão das perguntas; capacidade de interação com o(s) interlocutor(es); fluência; 

acuidade lexical e correção gramatical; 

 

 

• Produção oral 

Pertinência e adequação do discurso ao contexto e aos estímulos facultados; fluência; acuidade lexical e 

correção gramatical. 
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Introdução  

 

O presente documento visa divulgar informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 

Português Língua Não Materna, nível de proficiência B1 (componente escrita), a realizar em 2021 pelos alunos 

que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, 

nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação  

 

A componente escrita da prova de equivalência à frequência tem por base o Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (QECR) e as orientações programáticas da disciplina no que diz respeito ao nível de 

proficiência B1.  

A prova tem também por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as aprendizagens 

essenciais de PLNM incidindo sobre os temas seguintes: Mundo do Trabalho e Saúde. 

 

Caracterização da prova  

 

Provas 64 e 94 – Componente escrita  

A prova é cotada para 100 pontos e são avaliadas a compreensão oral, a leitura, a gramática e a escrita. Inclui a 

compreensão de um texto áudio, itens de seleção (escolha múltipla e associação) e itens de construção (resposta 

restrita e extensa). Os itens podem ter como suporte um ou mais textos (literários e não literários). 

A atividade de produção escrita obedece a um limite mínimo e máximo de palavras: 120-150. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 
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INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de Português Língua Não Materna (PLNM)/Nível 

Intermédio (B1) 

 

 

 

Prova 64 | 2021 

Prova 94 | 2021 

 
2º Ciclo do Ensino Básico  

3º Ciclo do Ensino Básico  

6º e 9º Ano de Escolaridade 

 

Tipo de Prova: Escrita 

Duração da Prova: 90 minutos  



 

Material  

 

No registo escrito das respostas, o examinando só poderá usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitido o uso de dicionário. 

 

 

Duração  

 

A prova terá a duração de 90 minutos. 

 

 

Critérios gerais de classificação 

 

A avaliação do desempenho do aluno será efetuada com base nos seguintes critérios (balizados pelo nível de 

proficiência em causa e por descritores definidos para cada um dos domínios avaliados):  

 

 

• Compreensão oral  

 

Capacidade de compreensão do conteúdo de texto áudio;  

  

• Leitura  

   

Algumas respostas serão avaliadas em função de descritores de desempenho que contemplarão aspetos 

como o respeito pelas normas de transcrição. Nos itens de construção (resposta restrita e extensa), a 

acuidade lexical e a correção gramatical dos textos redigidos pelo examinando serão tidas em conta; 

 

• Gramática  

 

Algumas respostas serão avaliadas em função de descritores de desempenho;  

 

• Escrita 

   

A produção escrita será avaliada em função de descritores de desempenho. 

A resposta poderá ser desvalorizada, caso a mesma não respeite o número de palavras definido (120- 

-150). 

(Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência entre dois espaços em branco – 

Leva-me/ao/cinema/ - 3 palavras. Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente 

do número de algarismos que o constituam.) 

 

 

 

 

 

 

                                            2/2 



 

Introdução  

 

O presente documento visa divulgar informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 

Português Língua Não Materna, nível de proficiência B1 (componente oral), a realizar em 2021 pelos alunos que 

se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º nº 55/2018, de 06 de julho 

nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação  

 

A componente oral da prova de equivalência à frequência tem por base o Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas (QECR) e as orientações programáticas da disciplina no que diz respeito ao nível de proficiência 

B1.  

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

Essenciais de PLNM incidindo sobre os temas seguintes: Mundo do Trabalho e Saúde. 

 

Caracterização da prova  

 

Provas 64 e 94 – Componente oral  

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por dois momentos.  

A explicitação dos momentos da prova e a respetiva valoração constam do Quadro 1.  
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INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de Português Língua Não Materna (PLNM)/ Nível  

Intermédio (B1) 

 

 

 

Prova 64 | 2021 

Prova 94 | 2021 

2º Ciclo do Ensino Básico  

3º Ciclo do Ensino Básico  

6º e 9º Ano de Escolaridade 
 

Tipo de Prova: Oral 

Duração da Prova: 15 minutos 



Quadro 1  

Subdomínios                Momentos           Valoração 

          (pontos)  

I    

Interação oral            Entrevista: apresentação, resposta a questões  

                   sobre vivências e experiências pessoais     40  

II     

Produção oral         Apresentação e defesa de pontos de vista     60 

     suscitados por estímulos visuais, orais e/ou textuais   

   

           Total           100 

Nota: Uma grelha de registo/classificação incluirá os resultados parciais e final da prova. 

 

Material  

 

Todo o material a utilizar durante a prova será fornecido pelo júri.  

 

 

Duração  

 

A prova terá a duração de 15 minutos. 

 

 

Critérios gerais de classificação 

 

 

A avaliação do desempenho do aluno será efetuada com base nos seguintes critérios (balizados pelo nível de 

proficiência em causa e por descritores definidos para cada um dos domínios avaliados):  

 

 

• Interação oral 

Capacidade de compreensão das perguntas; capacidade de interação com o(s) interlocutor(es); fluência; 

acuidade lexical e correção gramatical; 

 

 

 

• Produção oral 

Pertinência e adequação do discurso ao contexto e aos estímulos facultados; capacidade de 

argumentação; fluência; acuidade lexical e correção gramatical. 
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 O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 

Matemática do 2.º Ciclo, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

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

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

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2), sendo permitido o uso de calculadora 

apenas no Caderno 1. 

A prova é realizada no enunciado. 

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

gráficos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à sequência dos seus 

conteúdos. 

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

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

 

 

INFORMAÇÂO-PROVA de Equivalência à Frequência de Matemática 
 
 

Prova 62 | 2021 

 
2.º Ciclo do Ensino Básico /6.º Ano de Escolaridade  

_____ Ano de Escolaridade (3)  
Tipo de Prova: ESCRITA 

Duração da prova: 90 minutos 
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A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

         
           Quadro 1 – Valorização relativa dos temas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Itens de seleção 

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

respostas são classificadas com zero pontos. 

 

 

 

Temas 

       Cotação 
(em pontos) 

Números e operações 20 a 30 

Geometria e Medida 35 a 45 

Álgebra 20 a 30 
 

Organização e tratamento de dados 5 a 15 
 

Tipologia de itens 

 
Número de itens 

 
Cotação por item 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇAO   

Escolha múltipla 
Associação 
Ordenação  
Completamento  

 5 a 8 3 a 5 

ITENS DE 
CONSTRUÇAO  

Completamento 
Resposta curta 
Resposta restrita 

 10 a 15 3 a 8 
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Itens de construção 

 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis 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, termos ou 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 cálculos 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 específicos, a pontuação 

a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cuja utilização ou conhecimento 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 significativamente em virtude do erro 
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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 passíveis de desvalorização que podem ocorrer nas 

respostas aos itens de resposta restrita. 

 

 

 

 

 

 

 

Verificando-se alguma destas situações específicas, são aplicadas as seguintes desvalorizações: 

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

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

 

As desvalorizações são aplicadas à soma das pontuações atribuídas às etapas ou à pontuação correspondente 

ao nível de desempenho em que a resposta for enquadrada. 

 

Material 

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

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

O aluno deve ser portador de: 

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

– calculadora — aquela com que trabalha habitualmente (científica ou não), desde que satisfaça 

cumulativamente as seguintes condições: 

• ter, pelo menos, as quatro operações aritméticas elementares; 

• ser silenciosa; 

• não necessitar de alimentação exterior localizada; 

• não ter cálculo simbólico (CAS); 

• não ter capacidade de comunicação à distância; 

• não ter fitas, rolos de papel ou outro meio de impressão. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Situações específicas passíveis de desvalorização 

Ocorrência de erros de cálculo. 

Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais diferente do 
solicitado. 

Apresentação do resultado final numa forma diferente da solicitada ou com um 
arredondamento incorreto. 

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

A prova tem a duração de 90 minutos distribuídos da seguinte forma: 

• Caderno 1 (é permitido o uso de calculadora) — 30 minutos; 

• Caderno 2 (não é permitido o uso de calculadora) — 60 minutos. 

Entre a resolução do Caderno 1 e a do Caderno 2, haverá um período de 5 minutos, para que sejam recolhidas 

as calculadoras e distribuídos os segundos cadernos, não sendo, contudo, recolhido o Caderno 1. Durante 

este período, bem como no período de tolerância relativo à resolução do Caderno 1, os alunos não poderão 

sair da sala. Os dois cadernos serão recolhidos no final do tempo previsto para a realização da prova. 
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INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de Inglês  

Prova 06| 2021 

2º Ciclo do Ensino Básico / 6º Ano de Escolaridade 

Tipo de Prova: Escrita e Oral 

Duração da prova: 90 minutos + 15 minutos 

 
 

 

Introdução 

 

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

disciplina de Inglês, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura;  

• Material;  

• Duração.  

 

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

Programa da disciplina. 

 

 

Objeto de avaliação 

 

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

privilegiando o itinerário de conteúdos em vigor na escola para o 6.º ano de escolaridade, embora também 

inclua conteúdos do 5.º ano de escolaridade. 

 

Na prova, é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes de compreensão, de produção 

e de interação, a interpretação e produção de diferentes tipos de texto e o uso a Língua Inglesa 

apropriando-se das regras do sistema e do seu funcionamento de forma adequada e fluente.  

 

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

essenciais de Inglês, incidindo sobre os temas referidos na caracterização da prova. 
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Caracterização da prova 

 

1 - PROVA ESCRITA - 100 pontos 

 

Grupo I - Compreensão do oral (LISTENING) - 20 pontos 

Esta parte consiste na realização de uma atividade de audição e compreensão do texto oral. Terá como suporte 

um ficheiro áudio e baseia-se em dois exercícios de resposta fechada, que poderá ser um exercício de escolha 

múltipla e/ou de ordenação de frases.  

 
Áreas temáticas: personal information; personal descriptions; daily routines; school and transports; jobs; food 

and drink; free-time activities; clothes and shopping; public places and buildings; friends; family; house. 

 
Neste grupo todos os itens são de resposta obrigatória. 

 

 Grupo II - Compreensão da escrita (READING) - 45 pontos 

Esta parte consiste na realização de atividades de compreensão/interpretação de diferentes tipos de textos. 

Avaliam-se as competências nos domínios da compreensão da escrita, do conhecimento lexical, discursivo e de 

estruturas gramaticais. Estas atividades têm como suporte texto e/ou imagens para itens de resposta fechada 

(de seleção) e/ou itens de resposta aberta de forma orientada (respostas curtas ou respostas restritas), 

podendo, desta forma, integrar exercícios de: escolha múltipla, verdadeiro/falso, preenchimento de espaços em 

branco (com palavras fornecidas), completamento de espaços ou frases (com palavras não fornecidas), 

correspondência/associação e ainda ordenação de palavras numa frase. 

 
Áreas temáticas: personal information; personal descriptions; daily routines; school and transports; jobs; food 

and drink; free-time activities; clothes and shopping; public places and buildings; friends; family; house. 

Itens gramaticais: Tempos verbais: Present Simple; Present Continuous e Simple Past; Wh- Questions; 

Preposições; Comparatives/Superlatives 

 
São apresentados itens de reposta obrigatória para classificação final e itens cuja resposta será selecionada 

de acordo com o melhor desempenho do aluno, contabilizando-as para a classificação final. No grupo II os 

itens cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final são indicados (grupo, parte e 

número do item, conforme aplicável) na primeira página de cada prova de exame e estão também 

identificados em cada prova através de uma moldura que rodeia o item. 

  

Grupo III – Produção / Interação escrita (WRITING) - 35 pontos 

Esta parte consiste na realização de atividades de produção de diferentes tipos de texto e terá como suporte 

tópicos para itens de resposta aberta de forma orientada (respostas extensas). Este instrumento de trabalho 

apresentará a seguinte estrutura: 

 a) formulação de questões e respostas/diálogo 

 b) produção de um texto sobre informação pessoal 
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Nota: O item b) da parte III (produção de um texto) será avaliado segundo os seguintes descritores: 

- tema e tipo de texto (5 pontos); 

- vocabulário (5 pontos); 

- sintaxe (5 pontos); 

- ortografia (5 pontos). 

 

Áreas temáticas: personal information; personal descriptions; daily routines; school and transports; jobs; food 

and drink; free-time activities; clothes and shopping; public places and buildings; friends; family; house. 

 

Neste grupo todos os itens são de resposta obrigatória. 

 

 
2 - PROVA ORAL - 100 pontos 

 
Grupo IV – Produção / Interação oral (SPEAKING) 
 
Esta parte consiste na realização de três atividades de interação oral. Este instrumento de avaliação apresentará 

a seguinte estrutura: 

a) Leitura de um texto (30 pontos) 

b) Interação oral - diálogo com o interlocutor sobre informação pessoal e generalizada do examinando. (40 

pontos) 

c) Descrição de uma imagem que retrate um dos conteúdos/temas enunciados no Programa. (30 pontos) 

 

Nota: Nos itens da Prova Oral (parte IV) serão avaliadas: a fluência da leitura, a fluência comunicativa, a 

pronúncia, a adequação do vocabulário e a correção gramatical. 

 
Áreas temáticas: personal information; personal descriptions; daily routines; school and transports; jobs; food 

and drink; free-time activities; clothes and shopping; public places and buildings; friends; family; house. 

 
 
 
Material 

Apenas se pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta.  

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

Será fornecido papel de rascunho (que não será recolhido para classificação).  

É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues.   

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de noventa (90) minutos e a prova oral tem a duração máxima de quinze (15) 

minutos. 
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1. Objeto de avaliação  

A prova tem por referência os conteúdos comuns ao programa de História e Geografia de Portugal do 2.º ciclo do 

ensino básico em vigor no corrente ano letivo.  

 

2. Caracterização da prova (características e estrutura) 

A prova apresenta 20 itens.  

Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes como, por exemplo, mapas, textos ou 

esquemas.  

Os itens estão organizados segundo quatro domínios temáticos:  

-A Península Ibérica na Europa e no mundo; 

-Os Romanos na Península Ibérica; 

-Portugal nos séculos XV e XVI; 

-A Revolução Republicana.  

 

A estrutura da prova sintetiza-se nos Quadros 1 e 2.  

Quadro 1 – Valorização dos domínios/conteúdos na prova (¹) 

-Tratamento da informação/ 

utilização de fontes 
-Comunicação em História 

-Compreensão histórica: 

Temporalidade (15%) 

Espacialidade (15%)    

Contextualização (20%) 

40% 10% 50% 

 

(¹) A prova compõe-se de quatro grupos de questões, todos de resposta obrigatória, sendo a cotação total de 100 

pontos e encontra-se estruturada de modo a avaliar as aprendizagens dos alunos nos domínios referidos no 

quadro atrás. 

 

 

 

INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de História e Geografia de Portugal  

 

 Prova 05 | 2021 

 

2º Ciclo do Ensino Básico/ 6º Ano de Escolaridade  

 

Tipo de Prova: Escrita 

Duração da Prova: 90 minutos  
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

-Resposta curta 13 56 

-Resposta desenvolvida 7 44 

 

3. Critérios gerais de classificação  

 

-Correta interpretação do enunciado; 

-Domínio dos conteúdos programáticos; 

-Adequação das respostas às perguntas; 

-Clareza das respostas; 

-Correta análise e interpretação de documentos de índole diversa; 

-Integração nas respostas, dos dados fornecidos nos documentos; 

-Uso rigoroso do vocabulário específico da disciplina de História e Geografia de Portugal; 

-Correta utilização da língua portuguesa; 

-Capacidade de síntese e objetividade nas questões de resposta curta; 

-Capacidade de estruturação das ideias, de análise e de espírito crítico nas questões de desenvolvimento. 

 

4. Material  

O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de tinta indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor.  

 
Critérios gerais de classificação 

 

-Correta interpretação do enunciado; 

-Domínio dos conteúdos programáticos; 

-Adequação das respostas às perguntas; 

-Clareza das respostas; 

-Correta análise e interpretação de documentos de índole diversa; 

-Integração nas respostas, dos dados fornecidos nos documentos; 

-Uso rigoroso do vocabulário específico da disciplina de História e Geografia de Portugal; 

-Correta utilização da língua portuguesa; 

-Capacidade de síntese e objetividade nas questões de resposta curta; 

-Capacidade de estruturação das ideias, de análise e de espírito crítico nas questões de desenvolvimento. 
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 O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 

Ciências Naturais do 2.º Ciclo, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

Na prova de equivalência à frequência da disciplina de ciências naturais serão objeto de avaliação as 

aprendizagens, relativas aos temas consagrados no programa desta disciplina, para o 2.º ciclo (Despacho n.º 

124/ME/91), a saber: 

- Terra - Ambiente de vida; 

- Onde existe vida - a biosfera; 

- Diversidade dos seres vivos e suas interações com o meio; 

- Unidade na diversidade dos seres vivos; 

- Materiais terrestres suportes de vida; 

- Processos vitais comuns aos seres vivos; 

- Agressões do meio e integridade do organismo. 

 

Caracterização da prova 

A prova apresenta entre 18 a 22 itens. 

A prova é realizada no enunciado. 

 

 

 

 

INFORMAÇÂO-PROVA de Equivalência à Frequência de Ciências Naturais 
 
 

Prova 02 | 2021 

 
2.º Ciclo do Ensino Básico /6.º Ano de Escolaridade  

_____ Ano de Escolaridade (3)  
Tipo de Prova: ESCRITA 

Duração da prova: 90 minutos 
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Alguns itens apresentam a informação sobre a forma de texto, imagens, tabelas, gráficos e esquemas.  

Os itens estão organizados segundo as unidades temáticas, podendo alguns deles envolver a mobilização de 

conhecimento de mais do que um tema. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/ correspondência, verdadeiro e falso e/ou 

ordenação) e de construção (resposta curta, resposta restrita e/ou resposta extensa)     

Nos itens de resposta curta, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma frase ou a uma 

letra. Nos outros itens de construção deverão ser apresentadas respostas completas que evidenciem o 

raciocínio utilizado. 

 
 A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1 
 
Quadro 1 – Valorização dos temas/tópicos na prova 
 

Domínios Temáticos Temas 
Cotação 

(em pontos) 

 
A Terra no espaço 
 

Terra – Ambiente de Vida 
Biosfera 

5 a 10 

Diversidade dos seres vivos e 
suas interacções com o meio 

15 a 20 

Unidade na diversidade dos 
seres vivos 

5 a 10 

 
Terra em transformação 
 

Materiais terrestres, suportes 
de vida 

 
15 a 20 

 
Sustentabilidade na Terra 
 

Processos vitais comuns aos 
seres vivos 

30 a 40 

Viver melhor na Terra 
Agressões do meio e 

integridade do organismo. 
10 a 15 

 
 
A prova pode incluir os tipos de itens discriminados 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 ▪ Associação/correspondência 

▪ Escolha múltipla        

▪ Ordenação 

▪ Verdadeiro/falso                     

8 a 12 3 a 6 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 

▪ Resposta curta  

▪ Resposta curta aberta 

▪ Resposta restrita 

10 a 14 5 a 8 

 
 

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. 
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Não serão tidos em consideração a caligrafia e erros ortográficos exceto se os mesmos forem impeditivos da 

compreensão da resposta.  

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 o aluno responder a um item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que 

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

 

ITENS DE SELEÇÃO  

 

Escolha múltipla 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única opção 

correta. 

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

▪ uma opção incorreta; 

▪ mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Associação/ correspondência   

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única 

associação/correspondência integralmente correta e completa. 

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

▪ uma associação/correspondência incorreta; 

▪ uma associação/correspondência incompleta. 

 

Ordenação  

A cotação integral 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 qualquer um dos elementos da sequência  solicitada.  

Não há lugar a classificações intermédias. 
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Verdadeiro /falso 

As respostas incorretas são classificadas com zero pontos.  

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO  

 

Resposta curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item.  

As respostas incorretas são classificadas com zero pontos.  

Não há lugar a classificações intermédias. 

Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados 

e apresentados. 

Caso a resposta tenha elementos que excedam o solicitado, deverá ser classificada com zero pontos. 

Nos itens de resposta curta, em que é pedido mais do que uma resposta, apenas serão consideradas as 

primeiras respostas assinaladas de acordo com o número. 

 

Resposta restrita  

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita deve ter em conta os dados fornecidos e traduzir 

o raciocínio recorrendo à utilização da linguagem científica adequada. 

 

 

Material 

- Folha de Prova, a fornecida pelo Secretariado de Exames. 

- Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

  Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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1.OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

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

essenciais de Educação Visual. 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos implícitos nos descritores de 

desempenho, enquadrados nos diferentes domínios de referência da disciplina, passíveis de avaliação 

em prova prática e de duração limitada. 

A prova permite avaliar o conhecimento do aluno, assim como a sua capacidade de aplicar esse 

conhecimento na resolução de problemas e em situações que implicam rigor e criatividade, incidindo 

sobre os temas seguintes: 

 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS 

• Técnica  

• Representação 

• Discurso 

• Projeto 

• Luz / Cor 

• Geometria 

• Medida  

• Forma  

• Espaço 

• Comunicação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de Educação Visual   

Código da Prova: 03  |  2021  

2º Ciclo do Ensino Básico / 6.º Ano de Escolaridade   

Tipo de Prova: Prática 
 

Duração da Prova: 90 minutos + 30 minutos (de tolerância) 
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2. CARATERIZAÇÃO DA PROVA  

 

Prova prática organizada em quatro grupos.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1 e 2. 

 

QUADRO 1 – Valorização dos tópicos da prova 

Grupo  Domínio  Conteúdos  Questões  
Cotação em 
Pontos (%)  

I Técnica  
Luz / cor 
Natureza da cor 
A cor no envolvimento 

2 24 Pontos 

II Representação  

 
Geometria 
Operações constantes na resolução 
de diferentes problemas 
 
Espaço 
Relatividade da posição dos objetos 
no espaço 
Objetos referidos ao observador e a 
outros objetos 
Organização do espaço 
 

4 29 Pontos 

III Discurso  Forma 
Valor estético da forma 

1 7 Pontos 

IV Projeto  

 
Comunicação 
Problemática do sentido 
Codificações 
Imagem na comunicação 
 
Espaço 
Organização do espaço 
Representação do espaço 
 
Forma 
Elementos da forma 
Valor estético da forma  
 
Luz / cor 
Natureza da cor 
A cor no envolvimento 
Simbologia da cor 
 

1 40 Pontos 

Total de pontos  100 Pontos 
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QUADRO 2 -Tipologia dos itens, o seu número e a cotação por item  

           Grupo        Tipo de item   Nº de itens       Valor de cada item em pontos (%) 

I 
Completamento  5 

1 Ponto por cada item 
 (8 Pontos no total) 

Execução  2 
8 Pontos por cada item 
 (16 Pontos no total)  

II 

Construção  3 

3 Pontos 

3 Pontos  

14 Pontos 

Resposta curta  1 2 Pontos 

Completamento 7 

Dos sete itens para completamento, são 
classificados os quatro com melhor 
pontuação. 

1,75 Pontos por cada item 
(7 Pontos no total) 

III Correspondência  5 

Dos cinco itens para correspondência,  
são classificados os dois com melhor 
pontuação. 

3,5 Pontos por cada item 
(7 Pontos no total) 

IV Composição e 
Representação gráfica 

7 

3 Pontos 

3 Pontos 

9 Pontos 

5 Pontos 

9 Pontos 

5 Pontos 

6 Pontos 

Total de pontos 100 Pontos 
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Nesta prova são considerados itens de avaliação, o rigor, a organização, a aplicação técnica, a 

mobilização de conteúdos e terminologias específicas da disciplina. 

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

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número.  

As resoluções dos exercícios ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

 

Nos itens de completamento, a cotação a atribuir está distribuída pelo número de espaços a completar, 

sendo que dos sete itens para completamento são classificados os quatro com melhor pontuação. 

Nos itens de correspondência, a cotação a atribuir está distribuída pelo número de correspondências a 

relacionar, sendo que das cinco correspondências são classificadas as duas com melhor pontuação.  

 

Nos itens de resposta curta, a cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a única opção correta.  

São classificadas com zero pontos as respostas que assinalem:  

- Mais do que uma opção,  

- Uma opção incorreta.  

 

Nos itens de construção, representação e composição, os critérios de classificação estão organizados 

por níveis de desempenho e é atribuído, a cada um desses níveis, uma determinada cotação.  

 

 

 

4. MATERIAL AUTORIZADO 

 

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

indelével. Não é permitido o uso de corretor.  

O aluno realiza a prova na folha do enunciado do exame, fornecida pela escola.  

O aluno tem de ser portador do seguinte material:  

• Lápis de grafite nº2 (HB);  

• Borracha branca macia;  

• Afia;  

• Régua de 50cm; 

• Esquadro de 45º ou de 30º;  

• Compasso;  

• Lápis de cor (12 unidades, no mínimo). 
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5. DURAÇÃO DA PROVA 

 

A prova tem a duração de 90 minutos mais 30 minutos de tolerância, não podendo a sua aplicação 

ultrapassar este limite de tempo. 
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Objeto de avaliação 

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

Educação Tecnológica. 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos implícitos nos descritores de desempenho, 

enquadrados nos diferentes domínios de referência da disciplina, passíveis de avaliação em prova prática e de duração 

limitada. 

A prova permite avaliar o conhecimento do aluno, assim como a sua capacidade de aplicar esse conhecimento na 

resolução de problemas e em situações que implicam rigor e criatividade, incidindo sobre os temas seguintes: 

 

 
 

INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de Educação Tecnológica 

Código da Prova: 07  |  2021 

2º Ciclo do Ensino Básico / 6.º Ano de Escolaridade 

Tipo de Prova: Prática 

Duração da Prova: 45 minutos  

OBJETO DE AVALIAÇÃO CARATERIZAÇÃO DA PROVA - ESTRUTURA DA PROVA 

 
DOMINIOS 

 
CONTEÚDOS 

 
             OBJETIVOS 

 
GRUPOS 

Nº 
QUESTÕES 

 
TIPO 

 
COTAÇÃO 

% 

Representação 

 
 
Tipos de 
movimento 
 
 
 
Processos de 
transmissão do 
movimento 
 
 
 
Mecanismos 
simples 

 
 
 

 
Conhecer diversos tipos de 
movimento 
 
Reconhecer operadores 
mecânicos de transmissão do 
movimento 
 
Interpretar instruções e 
esquemas gráficos/técnicos 
simples. 
 
Organizar e ilustrar 
informação gráfica específica 
da área tecnológica, 
desenvolvendo ações 
orientadas para experiências 
que se transformam numa 
parte ativa do conhecimento. 
 

I 
 

 
 

1.1. 
 
 
 
 

1.2. 
 
 
 
 

1.3. 

 
 
Composição gráfica 
bidimensional  
 
 
Aplicação correta 
da cor / técnica de 
pintura 
 
 
Montagem correta 
do modelo 
tridimensional  

 
 
40 pontos 

 
 
 
 

30 pontos 
 
 
 

30 pontos 
 

TOTAL de pontos 100 
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COTAÇÕES E CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

 

GRUPO QUESTÕES / Nº DE ITENS TIPO DE ITEM COTAÇÃO (%) 

 
I 
 

 

 
1.1 

 
 
 

1.2 
 
 

 

1.3 

 
 
Expressividade/criatividade e qualidade da composição 
gráfica bidimensional. 
 

Aplicação da cor e domínio correto da técnica de pintura 
a lápis de cor. 
 

Montagem correta do modelo tridimensional. 
 

 
 

40 pontos 
 
 

30 pontos 
 
 

30 pontos 

 

                                                                                                                              TOTAL de pontos 100 

 

MATERIAL PARA A PROVA 
 
Lápis de grafite nº2 (HB), borracha, afia-lápis, tesoura, cola, lápis de cor, 
palhinha e alfinete com cabeça. 
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INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de Educação Musical 

 
Prova 12 | 2021 

 
2º Ciclo do Ensino Básico / 6º Ano de Escolaridade  

 
Tipo de Prova: PRÁTICA 

 
Duração da prova: 45m 

 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 2.º Ciclo da 

disciplina de Educação Musical, a realizar em 2021, pelos alunos autopropostos, de acordo com o Despacho 

Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março e o Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de março. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor, bem como 

do Programa da disciplina. 

 

 
 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Musical em vigor e reflete uma visão integradora e 

articulada dos diferentes conteúdos do 2.º ciclo, de acordo com as Aprendizagens Essenciais. Os exercícios 

propostos, visam avaliar no âmbito das aprendizagens essenciais, as competências implícitas nos domínios 

da Interpretação e Comunicação, Criação e Experimentação e Apropriação e reflexão, em prova prática de 

duração limitada, e a partir dos quais, o aluno tem de mobilizar cumulativamente, diferentes conhecimen-

tos, capacidades e níveis de desempenho.  
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2. Caracterização da prova 

Estrutura da prova 

GRUPOS Exercícios a realizar Cotação (pontos) 

I 
• execução de leitura rítmica com caneta; 

• improvisação rítmica com timbres corporais; 
50 

II 

• leitura melódica com entoação (com o nome das notas); 

• canção à escolha do aluno interpretada à capela (sem base 

instrumental). 

50 

TOTAL 100 

 
 

   3. Critérios de classificação 

GRUPO I GRUPO II 

Execução de leitura rítmica Improvisação rítmica Canto e leitura melódica 

• Mantém a pulsação e o 

andamento regulares; 

 

• Respeita a duração das 

figuras rítmicas; 

 

• Demonstra destreza, 

confiança e domínio básico 

da técnica. 

• Mantém a pulsação e o andamento 

regulares;  

 

• Demonstra sentido rítmico 

adequado; 

 

• Demonstra criatividade na seleção 

dos timbres corporais (estalos, 

palmas, peito, pernas e pés) e nos 

elementos rítmicos que utiliza. 

• Mantém a pulsação e o 

andamento regulares; 

 

• Respeita a duração das 

notas; 

 

• Demonstra condução 

melódica adequada; 

 

• Demonstra capacidade de 

afinação e 

intencionalidade 

expressiva. 

 

4. Material 

O aluno deve ser portador de caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.  

Para a execução rítmica com caneta, deve também ser portador de três ou quatro canetas resistentes ao 

embate, pois vão ser utilizadas como instrumento de percussão de altura indefinida. 

Por razões que têm a ver com as restrições inerentes à COVID-19 não é utilizada a flauta de bisel.  

 

5. Duração 

Prova prática com duração de 45 minutos. 
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A prova prática é constituída por três grupos de Atividades para realizar em 45 minutos: 

 

Grupo I: Condição Física - Teste de resistência, Teste de flexibilidade, Teste de extensão de 

braços, Teste de abdominais. 

 

Grupo II: Desportos Coletivos - Opção por duas modalidades ao critério do aluno na ordem que 

este entender (Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol). 

 

Grupo III: Desportos Individuais - Salto em Comprimento e Corrida de Velocidade. 

 

Material necessário:  

O aluno deverá trazer o equipamento regulamentar para a prática desportiva, adotado pelo 

estabelecimento de ensino. 

 
 

 

 
 

 

 

  
INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de Educação Física 
 
 
Prova 28 | 2021 

 
6.º Ano de Escolaridade  

 
Tipo de Prova: Prática 

 
Duração da prova: 45 minutos 

 

Grupo I – Condição Física 

 
Testes de 
Condição 

Física 

Condições de avaliação Objeto de avaliação Cotação 

-O aluno realiza o conjunto da bateria de 
4 testes de condição física (extensão de 
braços, abdominais, senta e alcança e o 
vaivém) 

Força Superior 
Força Média 
Flexibilidade 
Resistência 

 
4x5 Pontos 

 

Grupo-II Atividades Físicas Coletivas - Andebol 

 
Andebol 

(Opção 1) 

Condições de avaliação Objeto de avaliação Cotação 

EXERCÍCIO CRITÉRIO:  
-O aluno executa o passe de ombro e 
desloca-se na direção da baliza, recebe 
novamente a bola e dribla na mesma 
direção, perto da zona limite da área 
executa remate em apoio ou em salto. 

Passe  
Receção  
Drible  
Remate em apoio  
Remate em salto 

 
 

4x5 Pontos 
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Grupo-II Atividades Físicas Coletivas - Basquetebol 

Basquetebol 
(Opção 2)  

Condições de avaliação Objeto de avaliação Cotação 

EXERCÍCIO CRITÉRIO:  
-O aluno passa, desloca-se na direção 
do cesto e recebe a bola, dribla e 
executa um lançamento em apoio ou na 
passada. 

Passe  
Receção  
Drible  
Lançamento em 
apoio  
Lançamento na 
passada 

 
 

4x5 Pontos 
 

Grupo-II Atividades Físicas Coletivas - Futsal 

 

Futsal 
(Opção 3) 

Condições de avaliação Objeto de avaliação Cotação 

EXERCÍCIO CRITÉRIO:  
-O aluno passa a bola e desloca-se na 
direção da baliza, recebe a bola, 
conduzindo-a na mesma direção 
finalizando com remate. 

Passe 
Receção 
Condução de Bola 
Drible/finta 
Remate 

 
 

5x4 Pontos 
 

Grupo-II Atividades Físicas Coletivas - Voleibol 

Voleibol 
(Opção 4) 

 

Condições de avaliação Objeto de avaliação Cotação 

EXERCÍCIO CRITÉRIO:  
-O aluno realiza o passe e a manchete de 
frente c/ o parceiro e executa o serviço 
por baixo colocando a bola numa zona 
especifica. 

Passe  
Receção  
Serviço por baixo 
Posição base  

 
4x5 Pontos 

 

Grupo-III Atividades Físicas Individuais - Atletismo 

 
Atletismo 

Condições de avaliação Objeto de avaliação Cotação 

EXERCÍCIO CRITÉRIO:  
-O aluno realiza, de acordo com as 

exigências técnicas e regulamentares a 

Corrida de velocidade de 40m e o Salto 

em Comprimento 

Técnica de Corrida  
 

4x5 Pontos 
 

Técnica de Salto 
 

4x5 Pontos 
 

Grupo I 20 PONTOS 

Grupo II 40 PONTOS 

Grupo III 40 PONTOS 

Total 100 PONTOS 
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Cotações 

 

Modalidade Conteúdos Cotação Geral 

Condição Física 

Resistência=5 pontos 
Flexibilidade=5 pontos 
Força Superior=5 pontos 
Força Media=5 pontos 

20 Pontos 

 
Andebol (opção1) 

Passe=5 pontos 
Receção=5 pontos  
Drible=5 pontos  
Remate em apoio=5 pontos 
Remate em salto=5 pontos (opção) 

 
 

20 Pontos 

Basquetebol (opção2) 

Passe=5 pontos 
Receção=5 pontos 
Drible=5 pontos 
Lançamento em apoio=5 pontos 
Lançamento na passada =5 pontos (opção) 

20 Pontos 

 
Futebol (opção3) 

Passe=4 pontos 
Receção=4 pontos 
Condução de Bola=4 pontos 
Drible/finta=4 pontos  
Remate=4 pontos 

20 Pontos 

Voleibol (opção4) 

Passe=5 pontos 
Receção=5 pontos  
Serviço=5 pontos 
Posição Base=5 pontos 

20 Pontos 

 
 
Atletismo 
 
 
 

Salto em Comprimento 
 

(Níveis de realização) 
Nivel-1=0 pontos  
Nivel-2=5 pontos  
Nivel-3=10 pontos  
Nivel-4=15 pontos  
Nivel-5=20 pontos 

20 Pontos 

Corrida de Velocidade 
 

(Níveis de realização) 
Nivel-1=0 pontos 
Nivel-2=5 pontos  
Nivel-3=10 pontos  
Nivel-4=15 pontos  
Nivel-5=20 pontos 

20 Pontos 

Total 100 Pontos 

 

 

 



 
Objeto de avaliação 

A prova tem por referencial a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

Domínios 

Direitos Humanos 

Igualdade Género 

Interculturalidade 

Desenvolvimento Sustentável 

Saúde 

Sexualidade        

 

Critérios de classificação 

     A classificação a atribuir nesta prova resulta da verificação do domínio relativo a: 

• Clareza e objetividade; 

• Coerência e coesão do discurso; 

• Pertinência argumentativa. 

 

PROVA ORAL – 100% 

 

 

 

 

 
INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

Prova 65 | 2021 

2º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei nº 55/2018, de 06 de julho)  

6º Ano de Escolaridade 

Tipo de Prova: ORAL 

Duração da prova: Até 15 minutos 
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O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência 

da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação do 2.º ciclo do ensino básico, a 

realizar em 2021.  

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

Programa da disciplina.  

Assim, e dando cumprimento à alínea a) do ponto 1 do Artigo 19º do Despacho normativo nº 10- 

A/2021, de 22 de março, dão-se a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objeto de avaliação  

• Características e estrutura da prova  

• Duração da prova  

• Critérios gerais de classificação  

• Material autorizado  

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova tem por referência o programa e as aprendizagens essenciais da disciplina de TIC do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de 

duração limitada, incidindo sobre os domínios seguintes:  

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais;  

• Investigar e pesquisar;  

• Comunicar e colaborar;  

• Criar e inovar. 

 

 

 

  

INFORMAÇÂO-PROVA de Equivalência à Frequência de Tecnologias da Informação e da Comunicação 

 Prova 66 | 2021 

2º Ciclo do Ensino Básico  

6º Ano de Escolaridade 

Tipo de Prova: Escrita  

Duração da prova: 90 minutos 
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

A prova apresenta dois grupos de itens. 

No Grupo I, com itens de seleção (Escolha múltipla; Verdadeiro ou Falso; correspondência de 

espaços) avalia-se a aprendizagem nos domínios Segurança, Responsabilidade e Respeito em 

Ambientes Digitais. 

No Grupo II, com itens de respostas no computador, avalia-se a aprendizagem nos domínios, 

Investigar e Pesquisar, Comunicar e Colaborar e Criar e Inovar. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

Quadro 1 

Domínio Aprendizagens essenciais Cotação (em pontos) 

I 
Segurança, responsabilidade 

e respeito em ambientes 
digitais 

25 

II Investigar e Pesquisar 
75 
 

III Comunicar e Colaborar 

IV Criar e Inovar 

 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 
Escolha múltipla 

Associação 
Verdadeiro/Falso 

21 2 

Itens de resolução 
práticos no 
computador 

Completamento 
Resposta curta 

Resposta restrita 
Resposta extensa 

7 4 a 14 

 

MATERIAL  

- Computador da sala de informática;  

- Folhas de Prova;  

- Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;  

 

DURAÇÃO  

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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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.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Itens de selecção 

Nos itens de escolha múltipla a cotação total do item é atribuída à resposta que apresente, de 

forma inequívoca, a única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em 

que seja assinalada uma opção incorreta ou mais do que uma opção.  

Nos itens de associação ou correspondência, devem ser apresentadas apenas aquelas que são 

pedidas. Cada associação apresentada de forma incorreta será classificada com zero pontos. 

Mantém-se a atribuição de classificação às associações ou correspondências corretas.  

Nos itens de verdadeiro/falso (V/F), a resposta implica a atribuição de um valor de verdade a 

cada uma das proposições de um dado conjunto, pelo que a classificação do item poderá ter 

pontuações intermédias de acordo com o número de atribuições corretas. Nestes itens, serão 

anuladas as respostas que indiquem todas as opções como verdadeiras ou como falsas. 

 

Itens de resolução práticos no computador  

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

pelo nível de desempenho.  

A classificação das respostas decorre do enquadramento simultâneo em níveis de desempenho 

relacionados com a consecução das etapas necessárias à resolução do item, de acordo com os 

critérios específicos de classificação, e em níveis de desempenho relacionados com o tipo de 

erros cometidos.  

As respostas que estejam contidas em ficheiros ilegíveis ou que não possam ser claramente 

identificados bem como falta de ficheiros que impeça a correção e a visualização da resolução 

do exercício são classificadas com zero pontos.  

É da responsabilidade do aluno a gravação, gestão e entrega de todos os ficheiros necessários.  

Qualquer erro que ocorra e que resulte a perda de um ou todos os ficheiros necessários para a 

entrega é da responsabilidade do aluno, devendo este ir guardando frequentemente o seu 

trabalho. 

 

NORMAS/ADVERTÊNCIAS  

O aluno é responsável por guardar sistematicamente as questões realizadas ao longo da prova. 

No final, a prova será copiada para um suporte de armazenamento, pertencente à Escola, e 

posteriormente será impressa na presença do aluno. 


