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Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora, Matosinhos  

Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Básico 

INFORMAÇÃO PROVA DE EDUÇÃO VISUAL                                          2016 

6º ANO DE ESCOLARIDADE (DECRETO-LEI N.º 139 / 2012, DE 5 DE JULHO) 

Prova 03 (prova escrita)              Duração: 90 minutos + 30 minutos de tolerância 

1.ª fase / 2ª fase 

 

Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência as metas curriculares de Educação Visual e permite avaliar as 

aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos domínios do 

Discurso, Representação, Técnica e Projeto. 

A resolução da prova pode envolver: 

 A aplicação de conhecimentos teóricos e práticos. 

 A aplicação de procedimentos e técnicas com correção e adequação. 

 A produção de novas mensagens utilizando a criatividade e a invenção. 

 

Características e estrutura 

 
A prova apresenta três grupos de itens de construção, com recurso a meios atuantes 

diversificados, indicados, caso a caso, no enunciado. 

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes domínios, conteúdos e objetivos definidos 

nas metas curriculares da disciplina. 

Os itens/grupos podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

domínios/conteúdos da disciplina. 

A prova é constituída por três grupos de itens. 

No Grupo 1, avalia-se a aquisição de conhecimento nos domínios da Técnica e da 

Representação. Este grupo baseia-se em itens de seleção (escolha múltipla, completamento e 

associação/correspondência). 

No Grupo 2, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Técnica e Representação, através de 

itens de construção. 

No Grupo 3, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Técnica, Representação, Discurso e 

Projeto, através de itens de construção. 
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GRUPOS DOMÍNIOS CONTEÚDOS 
COTAÇÃO 

(em pontos) 

1 
Técnica 

Representação 

Cor-Luz; 

Cor-Pigmento; Cores primárias, secundárias, 

complementares, neutras, quentes e frias; 

Materiais e suportes (origem e propriedades) 

Normalização. 

Posição de retas no espaço; 

Posição relativa de retas. 

15 

2 
Técnica 

Representação 

Desenho técnico; 

Formas geométricas básicas;  

Traçado de retas concorrentes, paralelas e 

perpendiculares. 

Elementos da forma. 

Módulo/padrão e estruturas modulares. 

45 

3 

Técnica 

Representação 

Discurso 

Projeto 

Desenho; 

Pintura; 

Códigos de comunicação visual; 

Património e identidade; 

Comunicação;  

Figura-fundo; 

Estrutura da mensagem visual;  

Criação de produtos gráficos. 

40 

 

 

Critérios gerais de classificação 

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

específicos de classificação apresentados por cada item e é expressa por um número inteiro, 

previsto na grelha de classificação. 

As questões sem resposta são classificadas com zero pontos. 

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

No entanto, 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. 

Na classificação dos itens de seleção, 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 seja dada qualquer resposta. 
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Na classificação a atribuir às respostas aos itens de construção, serão considerados: 

 uso/seleção dos diversos meios atuantes e riscadores; 

 aplicação de princípios e estratégias de composição e de estruturação na linguagem 

plástica, compreendendo práticas de ocupação do espaço destinado à composição e 

efeitos de cor. 

 coerência formal e concetual das formulações gráficas produzidas. 

 

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada 

nível corresponde uma dada pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos 

descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais 

elevado entre os dois tidos em consideração. É classificado com zero pontos qualquer parâmetro 

que não atinja o nível 1 de desempenho.3 

 

Material  

 

As respostas são registadas em folhas próprias, de formato A3, fornecidas pelo estabelecimento 

de ensino (modelo oficial). Deve ser usada apenas a frente da folha. 

No preenchimento do cabeçalho, o aluno apenas poderá utilizar, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

O aluno deve ser portador dos seguintes materiais e utensílios: 
 

 caneta ou esferográfica de tinta  indelével, preta ou azul; 

 lápis de grafite nº 2 (HB); 

 lápis de grafite nº3 (H); 

 borracha branca; 

 afia 

 régua com escala de 50cm; 

 esquadro (de 45º ou 30º/60º); 

 compasso; 

 lápis de cor (mínimo 12 cores); 

 marcadores/canetas de feltro (mínimo 12 cores). 

 

Duração 

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


