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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

EDUCAÇÃO VISUAL 2020 

PROVA 14 

9.° ANO DE ESCOLARIDADE (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, Decreto-Lei n.º 54/2018, 

de 6 de julho e Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Material autorizado; 

• Duração; 

• Critérios gerais de classificação. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO– Prova teórico-prática                            

• A prova é constituída por um conjunto de tarefas práticas.  

• As tarefas são realizadas em folhas/suportes próprios.  

• A prova tem a duração de 90 minutos.  

• Antes de iniciar a prova, leia com atenção o enunciado. 

• No cabeçalho, utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

• Nas respostas aos itens, utilize os materiais indicados ou adequados; é permitida a 

execução de traçados prévios a grafite.  

Apresente apenas uma resposta para cada item.  

• Oriente a folha do modo que considerar mais adequado à sua estratégia de composição 

   

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA- 2 exercícios teórico práticos 

 

MATERIAL AUTORIZADO  

• Utilize apenas a face das folhas de prova que tem impresso o retângulo de identificação.  

Materiais requeridos ao aluno:  

• lápis de grafite de graduação HB; • lápis de grafite de graduação B; • borracha branca 

macia;  

• apara-lápis; 
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• régua de 40/50 cm;   • esquadro; • compasso; • transferidor; • lápis de 

cor; 

• canetas de feltro;  • caneta ou esferográfica de tinta preta; • cola (em stick ou líquida, 

em tubo); 

• Papel de lustro A4 vermelho e verde; • tesoura. 

 

DURAÇÃO 90 minutos 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Exercício I 

1.  

Enquadramento na folha  

Dimensionamento correto do objeto 

Figuração adequada ao objetivo e lettering 

Organização e equilíbrio da composição 

Harmonia cromática e expressão da técnica pedida 

2. 

Enquadramento dos desenhos na folha 

Correção da cotagem de acordo com as regras do desenho técnico 

Indicação correta das medidas à escala pedida 

Correção das indicações da legenda 

Total do exercício I - 100pontos 

1.  

Colocação das vistas no Sistema Americano 

Vista de frente 

Vista lateral direita: Arestas visíveis;  

                                    Arestas invisíveis 

Correção das cotas – medidas e linhas  

                                     Correção das normas de desenho técnico 

2.  

Rigor e Correção da perspetiva – 

 paralelismo das linhas e dimensões;  

Ângulos e reduções 

Cor e apresentação geral 

TOTALExercício II - 100 pontos 

Total da prova 200 pontos.                                                             Conversão: 200 pontos igual a 100 % 

  


