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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO 
FERREIRA 

 
 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

EDUCAÇÃO VISUAL 1ª e 2ª Fases 

Prova 03 | 2014 Tipo de prova: Escrita  

2º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º 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 

 
Todos os exercícios da prova pretendem aferir dos conhecimentos sobre domínios/competências e conteúdos 

conforme o Programa de Educação Visual e as Metas Curriculares de Educação Visual, para o 2º Ciclo. 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

A prova escrita apresenta quatro grupos de itens (questões): Grupo I, Grupo II, Grupo III e Grupo IV. Os itens 

apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, figuras e textos. Para a 

execução da prova serão apresentadas indicações precisas ao aluno  

O seguinte quadro exemplifica a estrutura da prova: 

 

 
Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

 

Três itens: 

de representação, 

de forma padronizada 

com resolução gráfica  

e com resolução 

cromática. 

 

Dois itens:  

- Um item de desenho 

de geométrico; 

- Uma questão de 

escolha múltipla. 

 

Dois itens de 

resposta direta 

com aplicação de 

conhecimentos 

sobre cor-pigmento 

através de 

matérias riscadores 

 

Dois Itens de 

composição livre 

aplicando elementos 

geométricos e 

qualidades cromáticas. 

  

 



 

Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira 
Prova de Equivalência à Frequência de Educação Visual - 2º Ciclo 

| 2 

 

3. CRITÉRIOS GERIAS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A cotação total é de 100 pontos. 

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. 

Serão cotadas as respostas corretas. 

Sempre que se verifique uma resposta incompleta, será atribuída a percentagem proporcional à resposta 

dada. 

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

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios de classificação apresentados para 

cada questão, nomeadamente: 

- Rigor na apresentação gráfica; 

- Utilização correta dos materiais, utensílios e técnicas; 

- Capacidade de resolver problemas;  

- Qualidades formais; 

- Domínio das técnicas; 

- Domínio dos conhecimentos teóricos.  

 

Para cada grupo de itens aplicam-se os seguintes critérios e cotações: 

 

Grupo I 

Este grupo envolve noções de Forma. Inclui 3 itens. Avaliam-se as aprendizagens no domínio representação 

de formas padronizadas, com resolução gráfica e cromática, utilizando materiais riscadores.  

Cotação: 30 Pontos 

 

Grupo II  

Este grupo envolve noções de Geometria. Inclui dois itens de exercícios teóricos e práticos. Avaliam-se as 

aprendizagens no domínio do desenho de rigor e conhecimentos de Geometria, utilizando materiais de 

desenho técnico. 

Cotação: 20 Pontos. 

 

Grupo III 

Este grupo envolve noções de Luz e Cor. Inclui dois Itens de resposta direta. Avaliam-se as aprendizagens no 

domínio da aplicação dos princípios básicos da Teoria da Cor.  

Cotação: 20 Pontos. 

Grupo IV 

Neste grupo avaliam-se as aprendizagens no domínio dos Materiais e Técnicas de Desenho tirando partido da 

representação de linhas na composição livre e na aplicação dos valores cromáticos nas experimentações 

plásticas. Este grupo inclui 2 itens. 

Cotação: 30 Pontos. 
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A cotação de cada item é distribuída do seguinte modo: 

Grupo I 

– Item 1 ............................................................................................................... 10 pontos 

– Item 2 ............................................................................................................... 10 pontos  

- Item 3 ............................................................................................................... 10 pontos  

Grupo II 

– Item 1 ............................................................................................................... 15 pontos 

– Item 2 ................................................................................................................. 5 pontos 

Grupo III 

– Item 1 ............................................................................................................... 10 pontos  

– Item 2 ............................................................................................................... 10 pontos 

Grupo IV 

– Item 1 ............................................................................................................... 15 pontos 

– Item 2 ............................................................................................................... 15 pontos 

 

TOTAL ............................................................................................................... 100 pontos 

 

4. MATERIAIS 

 

Esferográfica de tinta indelével azul ou preta, lápis de grafite nº 1, nº2 e nº3, afia-lápis, borracha macia, 

régua de 50 cm, esquadro, compasso, lápis de cor. 

 

5. DURAÇÃO 

 

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


