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PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (componente escrita)
Prova 07

2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 2.º Ciclo da disciplina de Educação
Tecnológica, a realizar em 2017, nomeadamente:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Critérios gerais de classificação
Material
Duração

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo n.º 1F/2016, de 5 de abril, bem como o Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de dezembro.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência as Metas Curriculares de Educação Tecnológica, homologadas em agosto de
2012 e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada,
nos domínios da Técnica, Representação, Discurso e Projeto.

Caracterização da prova
A prova representa itens de aplicação de conhecimentos, utilizando diferentes suportes (figuras,
imagens e texto).
Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos

Domínios

Técnica
Representação
Projeto
Discurso

Prova 07

Tópicos / Conteúdos

Cotação
(em pontos)

Análise do objeto técnico;
Forma/função dos objectos.

30

Propriedades e características dos materiais;
Técnicas de transformação;
Matérias-primas.

20

Grandezas e instrumentos de medida;
Sistemas de representação e medições.

10

Conhecer e identificar tipos de movimento
(movimento circular e movimento retilíneo);
Transmissão e transformação de movimento.

20

Fontes de energia: energias renováveis e não
renováveis.

20
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de Itens
Item de seleção/ Resposta curta
Verdadeiro/ Falso
Correspondência
Completar frases
Associação/ Correspondência

Número de Itens
2a4
5 a 10
5 a 10
2a4
10 a 20

Cotação Por Item
(em pontos)

10 a 30

Critérios gerais de classificação
As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos
critérios de classificação relativos a cada tipologia de itens:
- organização e desenvolvimento das ideias;
- adequação do vocabulário;
- capacidade de análise e representação.
As respostas / exercícios ilegíveis são classificadas com zero pontos.
Nos exercícios em que se pretende apresentar uma sequência lógica, a cotação total do item só é
atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente correta e completa. São
classificadas com zero pontos as respostas em que seja:
- apresentada uma sequência incorreta;
- omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.
Serão também considerados os seguintes critérios:
- Utilização correta do vocabulário específico da disciplina;
- Respostas adequadas às questões da prova.
Material
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.
O aluno deve ser ainda portador do seguinte material:
- caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta indelével;
- lápis de grafite;
- borracha branca;
- afia lápis;
- régua graduada de 20 cm.
Não é permitido o uso de corretor.
Duração
A prova tem a duração de 45 minutos.
O aluno não beneficia de nenhum período de tolerância.

Prova 07

Página 2/2

