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1. Introdução 

 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2017 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos 

planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de julho, alterado pelo decreto-Lei nº 

17/2016, de 4 de abril. Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo n.º 1-A/2017, de 10 de 

fevereiro. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa da disciplina.  

 Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens 

e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em 

adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.  

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Caraterísticas e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração 

 

 2. Objeto de Avaliação 
 

A prova tem por referência o programa de Educação Visual do 3.º ciclo do ensino básico, aprovado pelo 

Despacho n.º 124/ME/91, de 31 de Julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de17 de Agosto, 

aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares de Educação Visual no 3.º ciclo, e permite avaliar a 

aprendizagem passível de demonstração numa prova de duração limitada. 
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   3. Domínios e temas 

Projeção Ortogonal 

Noção de projeção ortogonal múltipla pelo Método Europeu 

Representação de sólidos simples em projeção ortogonal múltipla 

Representação das vistas que compõem o Método Europeu de projeção 

Noção de planta e alçados  

Noção de escala 

Perspetiva 

Noção de perspetiva com observação e representação de volume 

Noção de perspetiva axonométrica, eixo axonométrico e quoficiente de redução 

Aplicação dos diferentes traçados utilizados em Desenho Técnico 

Noção de Perspetiva Isométrica 

Noção de Perspetiva Dimétrica 

Noção de Perspetiva Cavaleira 

 

4. Caraterização da prova 

As respostas serão registadas no próprio enunciado. 
A prova tem carácter teórico-prático, é presencial, tem a duração de 90 minutos, mais 30 minutos de 
tolerância. Só os alunos que se apresentem no momento inicial poderão realizar a prova. 
É composta por dois grupos, com três perguntas teóricas e por quatro exercícios práticos, de acordo com o 
quadro seguinte: 
 
 

 

5. Critérios de avaliação 

 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 
classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. As respostas/exercícios ilegíveis 
são classificadas com zero pontos.  
 
Nos exercícios em que se pretende conhecimentos e rigor geométrico, a classificação é atribuída de acordo 
com os elementos de resposta solicitados e apresentados.  
Nos exercícios cuja resposta envolve construções geométricas rigorosas, os critérios de classificação das 
respostas apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde 
uma dada pontuação. 
Serão ainda considerados os seguintes critérios:  

Utilização correta do vocabulário específico da disciplina.  

Rigor nas construções e na aplicação dos diferentes traçados utilizados em Desenho Técnico.  

Respostas adequadas às questões da prova.  

 

 

Grupo 
I 

Exercício 1 Método Europeu 

Exercício 2 Questão teórica 

Grupo 
II 

Exercício 1 Questão teórica 

Exercício 2 Questão teórica 

Exercício 3 Perspetiva Isométrica 

Exercício 4 Perspetiva Dimétrica 

Exercício 5 Perspetiva Cavaleira 
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6. Materiais necessários 

 

 Lápis grafite de dureza HB; 

 Lápis grafite B1; 

 Borracha branca; 

 Afia; 

 Régua 50 cm; 

 Esquadro ou Aristo; 

 Transferidor; 

 Caneta azul. 

 

7. Duração da prova 

A prova tem a duração de 90 minutos, mais 30 minutos (de tolerância). 

 


