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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA    

EDUCAÇÃO VISUAL                                                    2020 

Prova 14 
 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 
 
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 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

GRUPOS DOMÍNIOS TEMAS E SUBTEMAS OBJETIVOS GERAIS QUESTÕES 
COTAÇÕES 

parcial total 

GRUPO I TÉCNICA 
Compreender diferentes tipos 

de projeção. 
- Distinguir e caracterizar tipos de projeção 

axonométrica e cónica. 
2 

10 
10 

20 

GRUPO II REPRESENTAÇÃO 

Relacionar processos de 
construção da imagem no 
âmbito dos mecanismos da 

visão. 

- Identificar e registar a relação existente entre 
figura e fundo, utilizando os diversos meios de 

expressão plástica existentes (figura em 
oposição, fundo envolvente, etc.) 

4 

5 
5 
20 
10 

 
40 
 

GRUPO III DISCURSO 
Reconhecer o âmbito da arte 

contemporânea. 

- Aplicar conceitos de obra de arte abstrata e 
figurativa em criações plásticas, bidimensionais 

(pintura). 
3 

10 
10 
20 

 
40 
 

 Total 100 pontos 
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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 de 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; 

- Exploração expressiva e criativa dos materiais 

e técnicas. 

- Criatividade e rigor na pintura da obra 

bidimensional. 

Materiais e utensílios de que o aluno 
deve ser portador: 
- caneta esferográfica azul ou preta; 
- lápis n.º 2; 
- borracha branca macia; 
- afia-lápis. 
 
Materiais e utensílios para a realização 
da prova a fornecer pela escola: 
- 1 Folhas papel cavalinho A3 
- Caneta esferográfica azul ou preta; 
- Régua 50cm; esquadro; papel vegetal 
A4; canetas de feltro; lápis de cor e 
caneta de feltro de bico fino (preta). 

 
Não é permitido o uso de corretor. 

 

GRUPO II 
4 questões com um exercício na área da geometria 

bidimensional.  

GRUPO III 
3 questões de representação e aplicação da 

comunicação visual. 


