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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

 EDUCAÇÃO VISUAL                                  2022 

Prova 14 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho) 

 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as Áreas de Competências do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de Educação Visual do 3º ciclo nos Domínios Apropriação 

e Reflexão, Interpretação e Comunicação e Experimentação e Criação. 

 

2. Caracterização da prova 

A prova é constituída por 4 grupos de questões. 

Cada grupo é composto por 1 - 2 questões. 

 

No grupo I é apresentado um problema e pede-se uma solução, de acordo com os elementos 

fornecidos. 

No grupo II é apresentado um problema e pede-se uma solução com recurso à representação gráfica 

da terceira dimensão num espaço bidimensional. 

No grupo III é apresentado um problema e pede-se uma solução com recurso à representação gráfica 

das ideias / Aplicação de valores cromáticos nas experimentações plásticas. 

No grupo IV são apresentadas imagens decorrentes da evolução arquitetónica e é pedida a 

caracterização dos diferentes tipos de habitação, considerando a tipologia de materiais e 

equipamentos, tendo em conta a sustentabilidade ambiental. 

 

Cotações 

 

Grupos Pontos 

I - Geometria plana 20 

II - Geometria no espaço 30 

III - Inter-relação dos elementos visuais / meios e 

técnicas de expressão 
25 

IV - Áreas de Engenharia e Arquitetura 
                      25 
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3. Critérios gerais de classificação 

Na aplicação dos critérios de classificação, deverá ter-se presente que o examinando não pode ser 

penalizado duas vezes pela mesma falha, devendo ter-se em conta a coerência do trabalho 

desenvolvido pelo examinando.  

*Atribuição de cotações aos itens referentes à qualidade expressiva. 

*As cotações indicadas para os itens referidos destinam-se a valorizar aspetos de imaginação e 

criatividade decorrentes da aplicação dos diversos materiais riscadores, não se encontrando por isso, 

abrangidos por quaisquer disposições normalizadoras. 

 
Fatores de desvalorização: 

*As cotações relativas às figuras resultantes, pedidas no enunciado, só poderão ser atribuídas, na 

totalidade, às soluções corretas. Os resultados parcialmente corretos ou incompletos deverão ser 

proporcionalmente cotados: 

*Falta de rigor na linguagem gráfica; 

*Construção incorreta ou incompleta do exercício; 

*Definição incorreta de medidas e traçados; 

*Incompreensão dos conceitos pedidos; 

*Inadequação dos elementos gráficos ao tema, inadaptação e inter-relação nula dos elementos aos 

espaços propostos. 

 
Nota: 
*Não é permitida a utilização de corretor ou outros materiais equivalentes. 

 

                         

4. Duração 

Duração da prova - 90 minutos    
 
5. Material 

*Papel A4   

 *Lápis de grafite (n.
os

 2 e 3) ou minas equivalentes                

 *Borracha macia 

 *Régua, esquadro (30 cm) e aristo  

 *Lápis de cor e/ou canetas de feltro  

 *Compasso.           


