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Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora, Matosinhos  

Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Básico 

INFORMAÇÃO PROVA DE EDUÇÃO TECNOLÓGICA                         2016 

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

Prova 07 (prova prática)                                                                              Duração: 45 minutos 

1.ª fase / 2ª fase 

 

Objeto de avaliação 

 A prova tem por referência as metas curriculares de Educação Tecnológica. Permite avaliar as 

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

Discurso, Representação, Técnica e Projeto.  

 

Características e estrutura 

 

Atendendo à relevância que é atribuída às conexões, nas metas curriculares da disciplina de 

Educação Tecnológica, a sua execução pode envolver mais do que um domínio temático. 

 
A prova é de índole prática. 

 
Durante a realização da prova será objeto de avaliação: 

 

- Higiene e segurança no trabalho; 

- Técnicas de construção;  

- Domínio dos materiais; 

- Uso correto e seguro de ferramentas e utensílios. 
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GRUPOS DOMÍNIOS TÓPICOS CONTEÚDOS 
COTAÇÃO 

(em pontos) 

1 
Discurso 

 

Comunicação em tecnologia. 

A comunicação como 

processo de organização e 

informação. 

Processos de utilização, 

fabrico e construção. 

 - Organização e ilustração de 

Informação. 

 - A comunicação como 

processo de organização de 

factos. 

 - Organização, higiene e 

segurança. 

 - Processos técnicos de 

fabrico e construção.   

40 

2 

 

Representação 

 

Tipos de medição. 

 

 

 

Tipos de movimento. 

 

 - Grandezas  

 - Instrumentos de medição. 

 - Unidades de medida. 

 

 - Transmissão de movimento. 

60 

Técnica 

 

Materiais 

 

 - Origem e propriedades dos  

    materiais. 

 - Impacto ambiental. 

 - Madeira 

 - Papel 

 - Argila 

 - Metais 

 - Têxteis. 

Projeto 

 

Processos e produção e 

transformação de energia. 

 

Estruturas 

 -Operadores elétricos . 

 - Circuitos elétricos. 

 

 - Conceito de estrutura. 

 - Tipos de estrutura. 

 - Forma e função das  

   estruturas. 
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Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação relativos a: 

Cumprimento das diversas fases de projecto;  

Clareza do traço e rigor; 

Utilização correta dos diversos utensílios e materiais; 

Utilização correta de técnicas e meios adequados nas várias fases do trabalho; 

Manutenção do espaço limpo e organizado; 

Adequada apresentação do trabalho. 

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); 

 borracha branca; 

 afia; 

  régua com escala de 50cm; 

 esquadro; 

 compasso. 

Nota: outros materiais/utensílios necessários, à realização desta prova, serão fornecidos pelo 

estabelecimento de ensino.  

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 


