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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 escrita)                                                              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 escrita de duração limitada, nos domínios do 

Discurso, Representação, Técnica e Projeto. 

 

Características e estrutura 

 
Alguns itens têm informação fornecida por meio de diferentes suportes (figuras, textos). 

Atendendo à relevância que é atribuída às conexões e nas metas curriculares, alguns itens 

podem envolver mais do que um domínio temático. 

A prova inclui os seguintes tipos de itens de resposta: 

 

Itens de seleção: 

 Escolha múltipla;  

 Completamento; 

 Associação/correspondência; 

 Ordenação. 

 

Itens de construção: 

 Resposta curta; 

 Resposta restrita.                
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GRUPOS DOMÍNIOS TÓPICOS CONTEÚDOS 

1  Discurso 

Comunicação em  

tecnologia. 

 

 Processos de 

 utilização, fabrico 

 e  construção. 

 - Comunicação em tecnologia 

- Organização e ilustração de informação 

 - Produção de instruções e esquemas gráficos e 

técnicos 

 - A comunicação como processo de 

organização de factos. 

 - Organização, higiene e segurança. 

 - Processos técnicos de fabrico e construção 

2  Representação  

Metrologia. 

 

Movimento 

 

 -Grandezas  

 -Instrumentos de medição. 

 -Unidades de medida. 

 -Tipos de movimento. 

 -Operadores mecânicos. 

3  Técnica  

Tecnologia. 

Objeto técnico. 

Materiais. 

 

 -Contexto histórico da evolução da tecnologia. 

 -Evolução histórica do objeto técnico. 

-Origem e propriedades dos materiais 

 -Madeira 

 -Papel 

 -Argila 

 - Têxteis 

 - Impacto ambiental dos processos de extracção 

de matérias-primas. 

4 

 

 

 Projeto 

 

Energia. 

 

 

Estruturas. 

 -Fontes de energia 

 -Processos de produção e transformação de  

  energia. 

 -Conceito de estrutura 

 -Tipos de estruturas 

 - Forma e função das estruturas. 

 

 

 

 



 

 

3 / 3 

 

 

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 com clareza e rigor na expressão dos 

conceitos: organização e desenvolvimento das ideias; adequação do vocabulário e capacidade 

de análise. 

As questões sem resposta são classificadas com zero pontos. 

 

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. 

 

Material  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial).  

Materiais e utensílios de que o aluno deve ser portador: 

- Caneta ou esferográfica de tinta indelével preta ou azul, lápis nº 2 ou HB, borracha branca e 

afia. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 


