
Prova 03    1/4 

 

INFORMAÇÃO-PROVA 

Educação Visual                                                                                            2020 

Prova 03| 1ª Fase 

2º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo nº 3-A/2020)  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2º ciclo 

do ensino básico da disciplina de educação visual. 

 

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

Programa da disciplina. 

 

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

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova;  

• Critérios gerais de classificação 

• Material; 

• Duração. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova de equivalência à frequência de educação visual do 2.º ciclo do ensino básico tem por 

referência o Programa da disciplina de educação visual e tecnológica e permite avaliar a 

aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios das Metas Curriculares de educação visual, 

passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

A prova apresenta 15 a 25 itens, distribuídos por 2 grupos. 

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

esquemas. 
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A prova inclui itens de seleção (verdadeiro/falso; legendagem), itens de construção (resposta 

fechada) e itens de produção (produção plástica bidimensional).  

A classificação da prova é expressa numa escala de 0 a 100 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se nos quadros 1 e 2 que se seguem: 

 

Quadro 1- Valorização dos grupos 

Grupos Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

I 

Textura 

- Texturas naturais e artificiais 
9 

100 

Geometria 

-O ponto e a linha; 

- Formas geométricas planas; 

- Divisão da circunferência em partes iguais; 

- Medição. 

29 

Cor 

- Cores primárias; 

- Cores secundárias; 

29 

II 

Forma/Estrutura/Cor 

- Representação, organização e simplificação da forma; 

- Módulo e padrão; 

- Técnica de pintura a lápis de cor; 

- Cores quentes e frias. 

33 

 

 

Quadro 2- Tipologia e número de itens 

Tipologia de itens Número de itens 

Itens de seleção 
Verdadeiro / Falso 3 a 6 

Legendagem 2 a 6 

Itens de construção Resposta fechada 3 a 7 

Itens de produção Produção plástica bidimensional 3 a 6 

 

 



Prova 03    3/4 

 

 

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

acordo com a escala e a seguinte tabela: 

 

Percentagem Nível 

0 a 19 1 

20 a 49 2 

50 a 69 3 

70 a 89 4 

90 a 100 5 

 

 

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.  

 

-Itens de seleção 

Nos itens de verdadeiro/falso serão cotadas com zero pontos as respostas em que todas as 

afirmações sejam avaliadas como verdadeiras sejam falsas ou vice-versa.  

Nos itens de legendagem apenas é admitida uma opção correta. No caso de o aluno apresentar mais 

do que uma opção, a resposta ao item terá a cotação de zero pontos, ainda que contenha a 

alternativa correta. 

 

-Itens de construção 

Nos itens de resposta fechada só é atribuída cotação se a resposta apresentada for, de forma 

inequívoca, a única opção correta. 

 

-Itens de produção 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de respostas por representação rigorosa ou 

expressiva, apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho e a 

cada etapa corresponde uma dada pontuação.  
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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. 

Serão contemplados nas classificações: 

− O rigor da representação a nível do domínio de formas, quer sejam geométricas ou 

expressivas; 

− A correta aplicação das técnicas;  

− O equilíbrio das composições; 

− Aplicação correta de critérios de cor. 

 

MATERIAL 

− Folha de papel vegetal A4 (fornecida no local de realização da prova);  

− Lápis de grafite nº 2 ou HB; 

− Borracha branca;  

− Afia;  

− Régua graduada;  

− Esquadro;   

− Compasso;  

− Caixa de lápis de cor. 

O aluno apenas pode usar caneta ou esferográfica de tinta indelével (azul ou preta), como material 

de escrita para o cabeçalho e grupo I. O uso de lápis só é permitido no grupo II ou nas construções 

que envolvam a utilização de material de desenho.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

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

 

 


