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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO FERREIRA 

 
 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

Educação Visual 1ª e 2ª Fases 

Prova 14 | 2014 Tipo de prova: Escrita e Prática/Oral 

3º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Critérios gerais de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

 
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 
Competências 
• Compreender as formas visuais e as suas estruturas  

• Realizar traçados geométricos 

• Desenhar perspetiva central ou cónica  

• Desenhar perspetivas axonométricas  

• Representar objetos em sistemas de projeção ortogonal  

• Dominar técnicas de expressão gráfica e práticas de representação 

• Utilizar técnicas cromáticas adequadamente em soluções diversas 
 
Conteúdos  
• Traçados geométricos 

• Perspetivas axonométricas 

• Perspetiva central ou cónica 

• Projeções Ortogonais. 

• Elementos Visuais na Comunicação  

• Códigos de Comunicação Visual 

• Papel da Imagem na Comunicação 

• Cor / luz 
 
 
 
 
 
 
Caracterização e estrutura da prova 
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A prova é escrita e apresenta dois grupos de itens de expressão gráfica, com recurso a meios atuantes 

diversificados, indicados, caso a caso, no enunciado. A inclusão de outros meios de registo gráfico para 

além dos indicados implica a classificação com zero pontos no parâmetro correspondente. A prova 

apresenta grupos de opção. A prova pode apresentar itens de opção. O número de itens por grupo pode 

ser variável. 

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

 

       Quadro 1 - Valorização dos conteúdos na prova 

Conteúdos Cotação 

Geometria 15 

Representação do espaço 35 

Representação expressiva da forma visual e gráfica 25 

Cor / luz 25 

 

       Quadro 2 - Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por grupo 

Itens de realização escrita Grupo 1……………………….2 a 4 20 a 30 

Grupo 2……………………….2 a 4 20 a 30 

 

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 que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

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

-O domínio do desenho técnico; a capacidade de análise e de representação de objetos e de formas 

naturais; o domínio do rigor no desenho; o domínio da linguagem gráfica, compreendendo práticas de 

ocupação de página, enquadramento e cor; a capacidade de síntese, de transformação gráfica; de 

realização de projetos. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens práticos apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho que correspondem a uma dada pontuação. 

 
Material 
 
No preenchimento do cabeçalho, o examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. As respostas são registadas em folhas de papel de desenho 

oficial).No cabeçalho das folhas de resposta, está identificada a disciplina – Educação Visual – e o 

respetivo código – 14 –, não sendo permitida a realização desta prova noutro tipo de papel. O examinando 

deve ser portador do seguinte material: – caneta, lápis B ou 2B, lápis ou lapiseira HB, borracha e apara–

lápis; régua, esquadros, compasso e transferidor e meios riscadores de cor. Não é permitido o uso de 

corretor nem de cola. 

 

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