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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA    

EDUCAÇÃO VISUAL                                                    2020 

Prova 03 
 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 
 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Visual, a realizar 

em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

GRUPOS DOMÍNIOS TEMAS E SUBTEMAS OBJETIVOS GERAIS QUESTÕES 
COTAÇÕES 

parcial total 

GRUPO I TÉCNICA 
Dominar procedimentos 

sistemáticos e metodológicos. 
- Técnicas básicas de trabalho. 
- Escalas. 

2 
10 
5 

15 
 

GRUPO II REPRESENTAÇÃO 
Compreender a geometria 

enquanto elemento 
organizador da forma. 

- Geometria: a circunferência e a sua divisão 
em partes iguais. 

5 

10 
5 
10 
5 
5 

 
 

35 
 
 

GRUPO III DISCURSO 
Distinguir códigos e suportes 
utilizados pela comunicação. 

- Comunicação: o papel das letras na 
comunicação visual. 

4 

10 
10 
5 
10 

 
 

35 
 

 Subotal 85 pontos 
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GRUPOS DOMÍNIOS TEMAS E SUBTEMAS OBJETIVOS GERAIS QUESTÕES 
COTAÇÕES 

parcial total 

GRUPO IV PROJETO 
Reconhecer princípios básicos 

da criação de um discurso. 
- A imagem no discurso: elementos do discurso 

gráfico. 
1 15 15 

    Total 100 pontos 

 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 

ESTRUTURA DA PROVA CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO MATERIAIS 

GRUPO I 
1 questão com um exercício de representação; 

1 questão de resposta direta. A classificação a atribuir a cada resposta resulta 

da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos da classificação apresentados para 

cada item e é expressa por um número inteiro. 

- qualidade e rigor na representação gráfica; 

- utilização de rigor na construção das formas; 

- capacidade de comunicação de ideias através 

da comunicação visual; 

- exploração expressiva e criativa dos materiais e 

técnicas. 

Materiais e utensílios de que o aluno 

deve ser portador: 

- caneta ou esferográfica azul ou 

preta; 

- lápis n.º 2; 

- borracha branca macia; 

- afia-lápis. 

 

O restante material será fornecido 

pelo estabelecimento de ensino. Não 

é permitido o uso de corretor. 

 

GRUPO II 

4 questões com um exercício na área da geometria 
bidimensional; 

1 questão de resposta direta. 

GRUPO III 
4 questões de representação e aplicação da 
comunicação visual. 

GRUPO IV 
1 questão de aplicação de elementos do discurso 
gráfico (cor). 


