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O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova de exame:
A. Objeto de avaliação;
B. Caraterísticas e a estrutura;
C. Critérios de classificação;
D. Material;
E. Duração.

A. Objeto de avaliação
A prova de exame tem por referência o Programa de Biologia de 12º ano e a conceção de educação
em Ciência que o sustenta.
A prova permite avaliar um conjunto de competências, que decorrem dos conteúdos enunciados no
Programa, passíveis de avaliação em prova escrita e em prova prática de duração limitada, a saber:
Competências
As competências a avaliar decorrem da operacionalização dos conteúdos conceptuais e
procedimentais enunciados nos diferentes Temas/Unidades do Programa e são desenvolvidas
nos domínios do «saber» e do «saber fazer». Em alguns itens estas competências são
expressasatravés da composição de texto.
Assim, a prova permite avaliar as seguintes competências:
Domínio conceptual
1. Conhecimento e compreensão de dados, conceitos, modelos e teorias;
2. Interpretação de dados fornecidos em diversos suportes;
3. Mobilização e utilização de dados, conceitos, modelos e teorias;
4. Explicação de contextos em análise, com base em critérios fornecidos;
5. Estabelecimento de relações entre conceitos.
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Domínio procedimental
1. Reconhecimento da função da observação na investigação científica;
2. Identificação/formulação de problemas/hipóteses explicativas de processos biológicos;
3. Identificação de argumentos a favor ou contra determinadas hipóteses/conclusões;
4. Interpretação/alteração de procedimentos experimentais fornecidos;
5. Interpretação dos resultados de uma investigação científica;
6. Previsão de resultados/estabelecimento de conclusões.
Conteúdos
I - REPRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DA FERTILIDADE
1. Reprodução Humana
1.1. Gametogénese e fecundação
1.2. Controlo hormonal
1.3. Desenvolvimento embrionário e gestação.
2 - Manipulação da fertilidade
II – PATRIMÓNIO GENÉTICO
1- Património Genético
1.1. Transmissão de características hereditárias.
1.2. Organização e regulação do material genético.
2 - Alterações do material genético
2.1. Mutações
2.2. Fundamentos de Engenharia Genética
III - IMUNIDADE E CONTROLO DE DOENÇAS
1- Sistema Imunitário
1.1. Defesas específicas e não específicas.
1.2. Desequilíbrio e doenças.
2- Biotecnologia no diagnóstico e terapêutica de doenças
IV- PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E SUSTENTABILIDADE.
1 - Microrganismos e indústria alimentar
1.1. Fermentação e atividade enzimática.
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1.2. Conservação, melhoramento e produção de novos alimentos.
2 - Exploração das potencialidades da Biosfera
2.1. Cultivo de plantas e criação de animais
2.2. Controlo de pragas
V- PRESERVAR E RECUPERAR O MEIO AMBIENTE
1- Poluição e degradação de recursos
1.1. Contaminantes da atmosfera, solo e água e seus efeitos fisiológicos
1.2. Tratamento de resíduos
2- Crescimento da população humana e sustentabilidade

B. Caraterização da prova
A Prova de Equivalência à Frequência de 12º ano de Biologia é composta por uma componente
escrita (70%) e uma componente prática (30%).
Valorização dos conteúdos:
Componente Escrita (70%)
Unidade

Título

1
2
3
4

Reprodução e manipulação da fertilidade
Património genético
Imunidade e controlo de doenças
Produção de alimentos e
sustentabilidade
Preservar e recuperar o meio ambiente

5

Cotação (em
pontos)
60
33
47
32
28

Componente Prática (30%)
Unidade

Título

1
3

Reprodução e manipulação da fertilidade
Imunidade e controlo de doenças

Cotação (em
pontos)
100
100

Caraterização da prova de exame – componente escrita:
Tipologia, número de itens e cotação
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Tipologia dos itens

Itens de Seleção
Itens de
Construção

Escolha múltipla
Associação/Correspondência
Verdadeiro/Falso
Ordenação
Resposta curta
Resposta restrita

Número de itens
6
1
2
1
7
5

Cotação por itens
(em pontos)
8
6
9
10
8 a 10
10 – 13 - 15

C. Critérios de classificação
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 ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
A ausência de indicação inequívoca da versão da prova (versão 1 ou versão 2) implica a classificação
com zero pontos das respostas aos itens de seleção.
 Itens de seleção
Escolha múltipla
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única
opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada:
- uma opção incorreta;
-mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
 Associação/correspondência
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.
Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de
um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.
 Ordenação
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência está integralmente correta
e completa.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
- é apresentada uma sequência incorreta;
- é omitido um, ou mais, dos elementos da sequência solicitada.


Verdadeiro / Falso

São classificadas com zero pontos todas as respostas em que todas as afirmações sejam avaliadas
como verdadeiras ou como falsas.
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 Resposta curta
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.
 Resposta restrita
Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no
domínio específico da disciplina.
A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor científico
dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas no texto elaborado.
Nos itens com cotação de 15 pontos, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das
competências específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua
portuguesa.
Níveis
3
2
1

Descritores
Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com
erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido
Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de
ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.
Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de
ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido.

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não
é classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.
Continuarão a ser consideradas corretas as grafias que seguirem o que se encontra previsto quer no
Acordo de 1945, quer no Acordo de 1990 (atualmente em vigor), mesmo quando se utilizem as duas
grafias numa mesma prova.

D. Material
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.

E. Duração
Duração - 180 minutos, distribuídos da seguinte forma: 90 minutos para a parte escrita e 90 minutos
para a parte prática, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
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1. Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do Ensino
Secundário da disciplina de Geologia, a realizar em 2013. A prova a que esta informação se refere incide nos
conteúdos e nas competências enunciados no programa de Geologia de 12º ano, homologado por despacho
ministerial. As informações sobre a prova de equivalência à frequência apresentadas neste documento não
dispensam a consulta do referido programa da disciplina.
Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos da prova de equivalência à frequência:
• Objeto de avaliação;
• Caraterísticas e estrutura;
• Critérios gerais de classificação;
• Material;
• Duração.
2. Objeto de avaliação
A prova de equivalência à frequência tem por referência o programa de Geologia de 12º ano e a conceçãode
Educação em Ciência que o sustenta. A prova permite avaliar um conjunto de competências, que decorrem
dos conteúdos enunciados no programa, passíveis de avaliação em prova com componente escrita e prática
de duração limitada, a saber:
A) Conhecimentos e Capacidades
Os conhecimentos e capacidades a avaliar decorrem da operacionalização dos conteúdos conceptuais e
procedimentais enunciados nos diferentes Temas/Unidades do Programa e desenvolvidas nos domínios do
«saber» e do «saber fazer». Assim, a prova permite avaliar os seguintes conhecimentos e capacidades:
DOMÍNIOS CONCEPTUAL E PROCEDIMENTAL
● Conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de técnicas, de modelos e de teorias;
● Interpretação de dados fornecidos em diversos suportes;
● Mobilização e utilização de dados, de conceitos, de técnicas, de modelos e de teorias;
● Explicação de contextos em análise, com base em critérios fornecidos;
● Estabelecimento de relações entre conceitos.
● Reconhecimento da função da observação na investigação científica;
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● Iden ﬁcação/formulação de problemas/hipóteses explicativas de processos naturais;
● Iden ﬁcação de argumentos a favor ou contra determinadas hipóteses/conclusões;
● Interpretação/alteração de procedimentos experimentais fornecidos;
● Interpretação dos resultados de uma investigação científica;
● Previsão de resultados/estabelecimento de conclusões.
B) Conteúdos
A valorização relativa dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 - valorização relativa dos conteúdos
Tipo

Conteúdos

Cotações
(pontos)

▪ Tema I - Da Teoria da Deriva dos Continentes à Teoria da Tectónica
de Placas. A dinâmica da litosfera.
1. Génese e evolução histórica da Teoria da Deriva dos Continentes.

40

2. Dinâmica da litosfera e grandes estruturas geológicas.
▪ Tema II - A História da Terra e da Vida
1. A medida do tempo e a história da Terra. Exemplos de métodos de
datação.
2. Tabela cronostratigráfica. Equivalência entre unidades
cronostratigráficas e geocronológicas.
Componente
Escrita

50

3.Geohistória. A vida no Pré-Câmbrico, no Paleozoico, no Mesozoico e
no Cenozóico. Evolução paleogeográfica.
4. A história geológica de uma região.
▪ Tema III - A Terra ontem, hoje e amanhã
1. A Terra antes do aparecimento do Homem. Paleoclimas e o
impacto da dinâmica litosférica nas mudanças climáticas.
2. Mudanças ambientais na história da Terra e evolução da espécie
Humana.

50

3. O Homem como agente de mudanças ambientais.
4. Que cenários para o século XXI? Mudanças ambientais regionais e
globais.
Componente
Prática

▪ Tema II - A História da Terra e da Vida
4. A história geológica de uma região.

60
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3. Caracterização da prova
A prova tem duas componentes: uma escrita e outra prática. A cotação da prova está apresentada numa escala
de 0 a 200 pontos, sendo a classificação final expressa na escala de 0 a 20 valores. A componente escrita terá
uma cotação de 140 pontos (70%) e a componente prática terá uma cotação de 60 pontos (30%).
A prova está organizada por grupos de itens.
Os itens/ grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos,
tabelas, gráficos, fotografias e esquemas.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina.
Os itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas e
a mais do que uma das unidades do Programa.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas e das unidades do Programa.
Cada componente (escrita e prática) tem questões referentes aos grandes temas do programa, previamente
selecionados.
A cotação encontra-se distribuída da seguinte forma:
COMPONENTE ESCRITA:
Tema I: 40 pontos;
Tema II: 50 pontos
Tema III: 50 pontos
COMPONENTE PRÁTICA:
Tema II: 60 pontos
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
Quadro 2 - Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de Itens

Itens de seleção

Itens de contrução

Escolha Múltipla
Associação/
correspondência
Ordenação
Resposta Curta
Resposta Restrita

20 a 24

Cotação por Itens (em
pontos)
5

1a4

10

4 a 10

5
10 a 15

Número de Itens

Nos itens de construção, as respostas podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a uma
frase ou a um número (itens de resposta curta), ou podem envolver a apresentação, por exemplo, de uma
explicação, de uma relação, de uma previsão, de uma justificação e/ou de uma conclusão (itens de resposta
restrita).
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4. Critérios de classificação:
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, previsto na grelha de
classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No
entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for
possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s)
resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em
primeiro lugar.
Até ao ano letivo 2013/2014, na classificação das provas, continuarão a ser consideradas corretas as grafias
que seguirem o que se encontra previsto quer no Acordo de 1945, quer no Acordo de 1990 (atualmente em
vigor), mesmo quando se utilizem as duas grafias numa mesma prova.
Itens de Seleção
ESCOLHA MÚLTIPLA
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção
correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
– uma opção incorreta;
– mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
ASSOCIAÇÃO/ CORRESPONDÊNCIA
Os critérios de classificação das respostas aos itens de associação/correspondência apresentam-se
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É
classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho
Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um dado
conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto.

ORDENAÇÃO
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta e
completa.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
– seja apresentada uma sequência incorreta;
– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.
Não há lugar a classificações intermédias.
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Itens de Construção
Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, uma
única pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas
quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.
As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e/ou as
expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja
cientificamente válido e adequado ao solicitado.
RESPOSTA CURTA
As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são classificadas
com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.
RESPOSTA RESTRITA
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis
de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É classificada com zero
pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.
A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta
a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.
Caso as respostas contenham elementos contraditórios, são considerados para efeito de classificação apenas
os tópicos que não apresentem esses elementos.
Nos itens com cotação de 15 pontos, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea do desempenho
no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. A avaliação
do desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de acordo com os níveis a
seguir apresentados.
Quadro 3 – Descritores do domínio da comunicação escrita
Níveis

Descritores

3

Texto bem estruturado e linguisticamente correto*, ou com falhas esporádicas que não
afetema inteligibilidade do discurso.

2

Texto bem estruturado, mas com incorreções linguísticas que conduzam a alguma perda
de inteligibilidade do discurso.
ou
Texto linguisticamente correto, mas com deficiências de estruturação que conduzam a
alguma perda de inteligibilidade do discurso.

1

Texto com deficiências de estruturação e com incorreções linguísticas, embora
globalmente inteligível.

* Por texto linguisticamente correto» entende-se um texto correto nos planos da sintaxe, da pontuação e da
ortografia.
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No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é
classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.
5. Material
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou
preta. No entanto, poderá utilizar lápis, borracha, lápis de cor, régua graduada e calculadora científica, na
realização de perfis topográficos e/ou geológicos.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Não é permitido o uso de corretor.
6. Duração
Ambas as componentes da prova (escrita e prática) têm uma duração de 90 minutos (a componente prática
tem uma tolerância de 30 minutos).
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1- OBJETO DE AVALIAÇÃO
As competências a avaliar são as que se operacionalizam nos objectivos integrados nas três unidades
temáticas:
– Unidade 1: Mecânica
– Unidade 2: Eletricidade e Magnetismo
– Unidade 3: Física Moderna
que configuram o Programa de Física do 12.º ano de escolaridade.

2- ESTRUTURA E CARACTERIZAÇÃO
Trata-se de uma prova escrita com componente prática (EP) cujo peso a atribuir, a cada uma das
componentes, é de 70% para a componente escrita e 30% para a componente prática. A classificação da
prova é expressa pela média ponderada e arredondada às unidades das classificações obtidas nas duas
componentes.
A prova integra itens de tipologia diversificada, que pretendem avaliar competências nos diferentes
domínios, de acordo com os objectivos de aprendizagem estabelecidos no Programa da disciplina.
Os itens da prova estruturam-se em torno de informações que podem ser fornecidas sob a forma de
pequenos textos (descrição de situações / experiências em contextos reais, extractos de artigos de revistas
científicas, de jornais, ou de outras fontes), figuras, gráficos ou tabelas.
A prova inclui itens de resposta fechada (escolha múltipla, associação ou correspondência, verdadeiro / falso,
resposta curta e/ou completamento) e itens de resposta aberta (composição curta ou resposta restrita e
composição extensa orientada).
Os itens de resposta fechada pretendem avaliar o conhecimento e a compreensão de conceitos, bem como
relações entre eles, e podem contemplar todos os conteúdos programáticos e envolver cálculos simples.

Os itens de resposta aberta pretendem avaliar competências de nível cognitivo mais elevado, como
a aplicação do conhecimento de conceitos e de relações entre eles, a compreensão de relações
entre conceitos em contextos reais e, ainda, a produção e comunicação de raciocínios aplicados a
situações do quotidiano. Estes itens poderão envolver uma abordagem multitemática, destinada a
avaliar a capacidade de visão integrada de vários conteúdos, e envolver a mobilização de conceitos
nucleares do domínio da Física.
1

Nos itens de resposta aberta que envolvam a resolução de exercícios numéricos, o examinando deve
explicitar, na sua resposta, todos os raciocínios e cálculos que tiver de efectuar.
A componente prática da prova é relativa a uma das dez actividades laboratoriais (A.L.) referidas
como obrigatórias no Programa da disciplina de Física.
Quadro 1- Valorização das unidades programáticas na prova escrita
Unidades

Cotação (em pontos)

Unidade 1: Mecânica

100

Unidade 2:Eletricidade e Magnetismo

70

Unidade 3: Física Moderna

30
Quadro 2- Prova prática

Componentes da prova prática

Cotação
(em pontos)

Execução de uma das atividades práticas laboratoriais obrigatórias
no programa da disciplina de Física do 12º ano.
Elaboração de um relatório (em folha de prova) da atividade
realizada.

120
80

Quadro 3 – Tipologia, número de itens e cotação da prova escrita
Tipologia de itens
Itens de seleção

Itens de construção

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

Escolha múltipla

1a5

5

Resposta curta

1a4

5

2a5

10

1a3

15

5a9

10

1a4

15

Resposta restrita

Cálculo

3 – CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
Prova Escrita
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.
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As respostas que não possam ser claramente identificadas ou ilegíveis são classificadas com zero pontos.

Itens de seleção
Nos itens de escolha múltipla a cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a única opção correta. São também classificadas com zero pontos as respostas em que seja
assinalada uma opção incorreta ou mais do que uma opção, não havendo lugar a classificações intermédias.
Itens de construção
Nos itens de construção, as questões podem ser de resposta curta ou de resposta restrita.
Nas questões de resposta curta as respostas são classificadas de acordo com os elementos solicitados e
efetivamente apresentados. Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são
considerados para efeito de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido e se os elementos
referidos revelarem contradição entre si deve ser atribuída a classificação de zero pontos.
Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita estão organizados por níveis de desempenho e a
cada nível de desempenho é atribuída uma dada pontuação.
A classificação das respostas é feita tendo por base tópicos de referência, tendo em conta o rigor científico
dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas na resposta apresentada.
O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspetos relativos aos
conteúdos, à organização lógico temática e à utilização de terminologia científica, cuja valorização obedece
aos descritores a seguir apresentados.

Níveis

Descritores
Composição bem estruturada, coerente do ponto de vista lógico-temático, sem erros

3

de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade
não implique perda de inteligibilidade e/ou sentido.

2

Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação
e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou sentido.
Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação

1

e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou
sentido.

Caso a resposta não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é classificado o
domínio da comunicação escrita.
Cálculo

Nas respostas aos itens de cálculo os critérios de classificação estão organizados por níveis de
desempenho e a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.

3

A classificação das respostas decorre do enquadramento simultâneo em níveis de desempenho, relacionados
com a consecução das etapas necessárias à resolução do item, de acordo com os critérios específicos de
classificação, e em níveis de desempenho relacionados com o tipo de erros cometidos.
Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho relacionado com a consecução das etapas é
classificada com zero pontos.
Os níveis de desempenho relacionados com o tipo de erros cometidos correspondem aos seguintes
descritores.

Níveis

Descritores

4

Ausência de erros.

3

Apenas erros tipo 1, qualquer que seja o seu número.

2

Apenas um erro tipo 2, qualquer que seja o número de erros do tipo 1.

1

Mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros do tipo 1

São considerados erros do tipo 1 os erros de cálculo numérico, a transcrição incorreta de dados, a conversão
incorreta de unidades, desde que coerentes com a grandeza calculada, ou a apresentação de unidades
incorretas no resultado final, também desde que coerentes com grandeza calculada.
São considerados erros do tipo 2 os erros de cálculo analítico, a ausência de conversão de unidades (*), a
ausência de unidades no resultado final, a apresentação de unidades incorretas no resultado final não
coerentes com a grandeza calculada e outros erros que não possam ser considerados do tipo 1.
(*) Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efetuadas contabiliza-se apenas um erro do
tipo 2.
Se a resolução de um item que envolva cálculos apresentar erro exclusivamente imputável à resolução
numérica ocorrida num exercício anterior, não deve ser objeto de penalização.
Deve ser atribuída a classificação de zero pontos se a resposta apresentar:
- Metodologia de resolução incorreta – resultado incorreto;
- Metodologia de resolução incorreta – resultado correto;
- Metodologia de resolução ausente com apresentação do resultado final, mesmo que correto.

4

Quadro 4 – Indicações para a prova prática
O examinando realizará uma das dez actividades práticas laboratoriais (A.L.)
referidas como obrigatórias no Programa da disciplina de Física, que poderá
ser sorteada no momento de execução da componente prática.
Competências/ objetivos a avaliar:
-Identificar e cumprir regras de segurança no trabalho laboratorial a)
-Manipular com correção materiais e equipamento necessários à execução
do trabalho a)
-Construir a montagem laboratorial necessária à execução do trabalho a)
-Executar de forma correta todos os procedimentos protocolares.

Prova
Prática

Após a execução o examinando deverá elaborar, na folha de prova, o
relatório da atividade, de onde conste:

120
pontos

1- Objetivo/finalidade do trabalho
2- Registo de medições/ observações efectuadas
3- Cálculo /tratamento dos dados recolhidos
4- Conclusão/ crítica dos resultados
A não execução da atividade prática implica cotação zero nos itens 2, 3 e 4
do relatório

80
pontos

Observações
a) A execução prática da actividade será objecto de avaliação, pelo Júri da Prova, tendo em conta os
objetivos/competências assinalados, registando na grelha de observação as cotações atribuídas.

4- MATERIAL
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta.
É permitido o uso de calculadora gráfica.
Não é permitido o uso de verniz corretor.
Serão fornecidos aos examinandos, anexos à prova, Tabela Periódica, Tabela de Constantes e Formulário.

5 – DURAÇÃO DA PROVA
5

A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
A prova prática tem a duração de 90 minutos com 30 minutos de tolerância.
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Química
Prova 342 | 2021
120 Ano de Escolaridade
Desp. Normativo 10 – A /2021 de 22 de março

1- OBJETO DE AVALIAÇÃO
As competências a avaliar são as que se operacionalizam nos objetivos integrados nas três unidades temáticas
que integram o Programa da disciplina de Química, no 12º ano de escolaridade, atualmente em vigor:
- Unidade 1: Metais e Ligas Metálicas
- Unidade 2: Combustíveis, Energia e Ambiente
- Unidade 3: Plásticos, Vidros e Novos Materiais.
As competências a avaliar decorrem dos objetivos de aprendizagem enunciados no programa da disciplina de
Química de 12ºano

2- CARATERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA
A prova é uma prova escrita com componente prática (EP). O peso atribuído à componente escrita é 70% e à
componente prática é 30%. A classificação final da prova é expressa pela média ponderada, arredondada às
unidades, das classificações obtidas nas duas componentes.
A prova integra itens de tipologia diversificada, que pretendem avaliar competências nos diferentes domínios,
de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos no Programa da disciplina.
Os grupos de itens e/ou alguns dos itens podem estruturar-se em torno de informações, que podem ser
fornecidas sob a forma de pequenos textos, figuras, gráficos ou tabelas.
A estrutura da prova é sintetizada nos Quadros 1, 2 e 3.
Quadro 1- Valorização das unidades programáticas na prova escrita
Unidades
Unidade 1: Metais e Ligas Metálicas
Unidade 2: Combustíveis, Energia e Ambiente
Unidade 3: Plásticos, Vidros e Novos Materiais

Cotação (em pontos)
90
80
30

1

A prova inclui itens de resposta fechada e itens de resposta aberta/construção (composição curta ou resposta
restrita, composição extensa orientada e de cálculo).
Quadro 2- Prova prática
Componentes da prova prática
Realização de uma das atividades práticas laboratoriais obrigatórias
no Programa da disciplina de Química 12ºano.
Elaboração de um relatório (em folha de prova) da atividade
realizada.

Cotação (em pontos)
100
100

Quadro 3 – Tipologia, número de itens e cotação Prova escrita

Tipologia de itens
Itens de seleção

Itens de construção

Escolha múltipla
Resposta curta
Resposta restrita
Cálculo

Número de itens
14 a 18
1a4
2a4
1
3a5
1

Cotação por item
(em pontos)
5
5
10
15
10
15

3 – CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
Prova Escrita
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 que não possam ser claramente identificadas ou ilegíveis são classificadas com zero pontos.
Itens de seleção
Nos itens de escolha múltipla a cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma
opção incorreta ou mais do que uma opção, não havendo lugar a classificações intermédias.
Itens de construção
Nos itens de construção, as questões podem ser de resposta curta ou de resposta restrita.
Nas questões de resposta curta as respostas são classificadas de acordo com os elementos solicitados e
efetivamente apresentados. Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são
considerados para efeito de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido e se os elementos
referidos revelarem contradição entre si deve ser atribuída a classificação de zero pontos.
Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita estão organizados por níveis de desempenho e a
cada nível de desempenho é atribuída uma dada pontuação.
2

A classificação das respostas é feita tendo por base tópicos de referência, tendo em conta o rigor científico
dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas na resposta apresentada.
O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspetos relativos aos
conteúdos, à organização lógico temática e à utilização de terminologia científica, cuja valorização obedece
aos descritores a seguir apresentados.
Níveis
3
2
1

Descritores
Composição bem estruturada, coerente do ponto de vista lógico-temático, sem erros de sintaxe,
de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda
de inteligibilidade e/ou sentido.
Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de
ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou sentido.
Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de
ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou sentido.

Caso a resposta não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é classificado o
domínio da comunicação escrita.
Cálculo
Nas respostas aos itens de cálculo os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho e
a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
A classificação das respostas decorre do enquadramento simultâneo em níveis de desempenho, relacionados
com a consecução das etapas necessárias à resolução do item, de acordo com os critérios específicos de
classificação, e em níveis de desempenho relacionados com o tipo de erros cometidos.
Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho relacionado com a consecução das etapas é
classificada com zero pontos.
Os níveis de desempenho relacionados com o tipo de erros cometidos correspondem aos seguintes
descritores.
Níveis
4
3
2
1

Descritores
Ausência de erros.
Apenas erros tipo 1, qualquer que seja o seu número.
Apenas um erro tipo 2, qualquer que seja o número de erros do tipo 1.
Mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros do tipo 1

São considerados erros do tipo 1 os erros de cálculo numérico, a transcrição incorreta de dados, a conversão
incorreta de unidades, desde que coerentes com a grandeza calculada, ou a apresentação de unidades
incorretas no resultado final, também desde que coerentes com grandeza calculada.
São considerados erros do tipo 2 os erros de cálculo analítico, a ausência de conversão de unidades (*), a
ausência de unidades no resultado final, a apresentação de unidades incorretas no resultado final não
coerentes com a grandeza calculada e outros erros que não possam ser considerados do tipo 1.
(*) Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efetuadas contabiliza-se apenas um erro do
tipo 2.
3

Se a resolução de um item que envolva cálculos apresentar erro exclusivamente imputável à resolução
numérica ocorrida num exercício anterior, não deve ser objeto de penalização.
Deve ser atribuída a classificação de zero pontos se a resposta apresentar:
- Metodologia de resolução incorreta – resultado incorreto;
- Metodologia de resolução incorreta – resultado correto;
- Metodologia de resolução ausente com apresentação do resultado final, mesmo que correto.
Tipologia e cotação da Prova Prática
Componentes da prova
prática
Realização de uma das
atividades práticas
laboratoriais obrigatórias
no Programa da disciplina
de Química
Elaboração de um relatório
(na folha de prova) da
atividade realizada.

Desenvolvimento da Prova
A execução prática da atividade será objeto de
avaliação, pelo Júri da Prova, devendo o examinando
identificar e cumprir as regras de segurança no
trabalho laboratorial, construir a montagem
necessária à realização do trabalho e manipular com
correção materiais e equipamentos necessários à
execução do trabalho laboratorial. (a)
No relatório deve constar:
1. Objetivo do trabalho;
2. Registo de medições/ Observações efetuadas;
3. Cálculo/Tratamento dos dados recolhidos;
4. Conclusão/Crítica dos resultados.
(b) (c)

Cotação
(em pontos)

100

100

(a) A execução prática da atividade laboratorial será objeto de avaliação pelo Júri da prova, tendo em conta
os objetivos/competências assinalados, sendo as cotações atribuídas em grelha de observação.
(b) A não realização da atividade laboratorial implica a atribuição de cotação zero nos itens 2, 3 e 4 do relatório.
(c) – A classificação do relatório é feita tendo em conta os descritores indicados anteriormente para os itens
de cálculo e de resposta restrita.

4- MATERIAL
O examinando pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
É permitido o uso de calculadora gráfica.
Não é permitido o uso de verniz corretor.
Para a realização da prova prática é necessário o uso de bata.
Serão fornecidos aos examinandos, anexos à prova, Tabela Periódica, Tabela de Constantes e Formulário.

5 – DURAÇÃO DA PROVA
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
A prova prática tem a duração de 90 minutos com 30 minutos de tolerância.

4
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GEOGRAFIA C - ESCRITA
Prova 115 | 2021
12º Ano de Escolaridade
Decreto- Lei nº139/2012, de 5 julho
Portaria nº 243/2012, de 10 de agosto

1. Introdução
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de equivalência à frequência da
disciplina de Geografia C, a realizar em 2021 pelos alunos que se encontrarem inscritos.
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados
no Programa de Geografia C.
As informações sobre o exame apresentadas neste documento não dispensam a consulta do
Programa da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova de exame:






O objeto de avaliação;
As caraterísticas e a estrutura;
Os critérios de classificação;
O material;
A duração.

A avaliação sumativa, realizada através de uma prova escrita de duração limitada, só permite
avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa. A resolução da
prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas não expressas no
objeto de avaliação identificado no ponto 2 deste documento.
1

Importa ainda referir que, nas provas de exame 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 o exame diz respeito.
2. Objeto de avaliação
 A prova de exame tem como referência o Programa de Geografia C.
 A prova de exame permite avaliar os objetivos gerais/competências que o Programa
enuncia, a saber:
Objetivos gerais/competências

2

2. Conteúdos:

3

3. Caracterização da prova
 A prova tem três grupos de itens.
 Os itens podem envolver a análise de problemas relevantes à escala local, regional, nacional ou
Internacional.
 Alguns dos itens propostos podem mobilizar, simultaneamente, aprendizagens relativas a
diferentes temas, uma vez que o conhecimento geográfico inclui componentes muito diversificadas
– ambiental, social, económica e cultural –, o que favorece a articulação de saberes.
Os itens têm em conta a estrutura de referência do Programa:






Identificação de situações/tendências, tanto ao nível local como regional;
Identificação de fatores explicativos e estabelecimento de relações de causalidade, tanto ao nível
geral como regional;
Identificação dos principais problemas, suas causas e implicações;
Identificação de potencialidades relevantes, seu significado e amplitude;
Identificação de medidas existentes e possíveis, tanto de combate aos problemas, como de
valorização das potencialidades, e debate acerca da sua natureza, pertinência e aplicabilidade.

As identificações acima mencionadas pressupõem diferentes graus de operacionalização:



Ao nível da reprodução e da transferência, e podem envolver análises e sínteses de complexidade
variável.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta, resposta
restrita e resposta extensa).

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1
TEMAS

Estrutura da prova
Questões

Pontos

Tema 1. Sistema mundial contemporâneo

1

28

Tema 2. Mundo policêntrico

1

18

. Antecedentes geopolíticos e geoestratégicos

2

15

. As Organizações internacionais

3

30

. A (re)emergência de conflitos regionais

4

37
100

Tema 4. Mundo de Contrastes

1

54

. Um mundo superpovoado?

2

18

. Um acesso desigual ao desenvolvimento?

72

4

4. Critérios de classificação
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 ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos.
*Itens de seleção: Escolha múltipla
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção
correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada:


Uma opção incorreta;



Mais do que uma opção.



Não há lugar a classificações intermédias.

5. Itens de construção:
Resposta curta
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.
Se a resposta contiver um número de elementos superior ao solicitado, apenas são classificados os
elementos de acordo com a ordem da sua apresentação. Os elementos em excesso são ignorados.
Resposta restrita
Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio
específico da disciplina.
Resposta extensa
Os critérios de classificação dos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por níveis de
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio
específico da disciplina.
Nos itens de resposta extensa com cotação igual ou superior a quinze pontos e que impliquem a produção
de um texto, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da
disciplina e das competências de comunicação escrita em língua portuguesa.
A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a
classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta
valorização é cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir
descritos.
5

6. Níveis Descritores
Nível 3 - Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortograﬁa, ou com
erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.
Nível 2 - Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de
ortograﬁa, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.
Nível 1 - Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de
ortograﬁa, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido.
No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é
classificado o desempenho no domínio da escrita em língua portuguesa.
7.Material permitido
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta.
O examinando pode utilizar régua, transferidor e calculadora não alfanumérica, não programável.
Não é permitido o uso de corretor.
8. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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DURAÇÃO: 90 min.

CONTEÚDOS

UNID.1- A ENTRADA NA VIDA
Tema 1- Antes de mim
Tema 2- Eu: a mente e os processos mentais
Tema 3- Eu com os outros
Tema 4- Eu nos contextos

UNID.2- A PROCURA DA MENTE
Tema 5- Problemas e conceitos teóricos estruturadores da Psicologia
Tema 6- A Psicologia aplicada

1/2

COMPETÊNCIAS
OBJETIVOS

- Conhecer os antecedentes biológicos e sociais que condicionam o comportamento;
- Conhecer a mente humana e os diferentes processos mentais (cognitivos, emotivos e conativos);
- Compreender a dimensão de cada processo mental: cognitivo, emotivo, conativo;
- Analisar o modo como interagem e se completam os processos mentais de modo a possibilitar a construção da
mente humana;
- Compreender a importância da relação com os outros (relações precoces e interpessoais);
- Analisar os diferentes contextos de desenvolvimento do Ser Humano;
- Compreender os diferentes problemas e conceitos teóricos estruturadores da Psicologia;
- Analisar o âmbito da Psicologia aplicada em Portugal.

ESTRUTURA/COTAÇÕES

A prova é constituída por três grupos:
Grupo I – 10 questões de escolha múltipla (5 pontos/questão).
Grupo II – 5 questões de resposta curta e orientada (20 pontos/questão).
Grupo II – 1 questão de resposta orientada e de desenvolvimento (50 pontos/questão).

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO
O Grupo I tem como único critério a alternativa correta (100%); considera-se nula a resposta que aponte mais do
que uma alternativa.
Nos Grupos II e III serão considerados os seguintes critérios: adequação dos conteúdos face às questões colocadas
(80%); utilização correta da terminologia específica da Psicologia (10%); e correção da expressão escrita (10%).
2/2
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ALEMÃO (iniciação) – ESCRITA e ORAL
Prova 374 | 2021
11º Ano de Escolaridade (Formação Geral)
Despacho normativo nº10 A/2021, de 22 março

Objeto de avaliação
A prova de tem por referência o Programa de Alemão homologado para o Nível de Iniciação,
em articulação com as Aprendizagens Essenciais definidas para a disciplina e as orientações presentes
no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.
Trata-se de uma prova com componente escrita e oral na qual a componente escrita tem a
ponderação de 70 % e a componente oral de 30 %. A classificação da prova é expressa pela média
ponderada e arredondada às unidades das classificações obtidas nas duas componentes.

COMPONENTE ESCRITA
Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a escrita,
enquadrados nas competências linguística (nas vertentes lexical, gramatical, semântica e ortográfica),
pragmática (nas vertentes discursiva, funcional e estratégica) e sociolinguística. A demonstração destas
competências envolve a mobilização, de modo transversal e integrado, dos conteúdos e estratégias
definidos pelo Programa supracitado, nomeadamente os das áreas de referência/dos domínios
socioculturais.
Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes distintas:
A) Interpretação e Produção de Texto
Interpretação e produção de tipos de texto variados (instruções, mapas, folhetos, cartazes,
horários, publicidade, catálogos, receitas, ementas, correspondência, mensagens pessoais, banda
desenhada, artigos de imprensa, textos literários…), que concretizam macrofunções do discurso
(narração, descrição, argumentação, …) a que estão associadas intenções de comunicação (descrever o
meio envolvente e situações da atualidade, relatar experiências, acontecimentos reais ou imaginários,
exprimir opiniões, gostos e preferências).
B) Dimensão Sociocultural (Domínios de Referência)
10º e 11º
 Eu
 O trabalho
 A família
 O lazer
 A escola
 O mundo envolvente
 Amizades
C) Língua Alemã
Compreende as componentes morfossintática e léxico-semântica.
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Caracterização da Prova
A prova é constituída por três grupos. Alguns itens têm como suporte um ou mais textos e,
eventualmente, uma ou mais imagens.
Grupo I - Permite avaliar o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como
suporte dois a quatro textos áudio.
Grupo II - Permite avaliar o desempenho do examinando no seu conhecimento do uso da língua
e na leitura, implicando o recurso a diferentes estratégias de leitura global, seletiva e analítica. Os itens
referentes à leitura podem ter um ou mais textos como suporte, situando-se o número total de palavras
entre 200-330.
Grupo III - Permite avaliar o desempenho do examinando em duas atividades de interação e
produção escritas. O número de palavras a escrever situa-se entre 30-40, para a primeira e o mínimo de
70 a segunda atividades.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação simples, associação múltipla,
ordenação e completamento) e itens de construção (resposta curta, restrita e extensa). As provas são
cotadas para 200 pontos, sendo a distribuição da cotação pelos grupos feita da seguinte forma:
Grupos
Domínio
Cotação (em pontos)
I
Compreensão do oral
40
Uso da língua
40
II
Leitura
60
III
Interação e Produção escritas
60
Material a utilizar
As respostas são registadas em folha própria de modelo oficial, fornecida pelo estabelecimento
de ensino, podendo o examinando apenas usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
É permitida a consulta de dicionários.
Não é permitido o uso de corretor.
Duração da Prova
A prova tem a duração de 90 minutos. A compreensão do oral realiza-se nos primeiros dez ou
quinze minutos da prova.
Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação de critérios gerais e específicos de
classificação apresentados para cada item.
Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de
desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação.
As respostas ilegíveis ou as que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho,
constantes nos critérios específicos de classificação. As cotações correspondentes a esses níveis são
fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das indicadas. As respostas que não correspondam
ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido são classificadas com zero pontos.
Para os itens de resposta extensa do Grupo III são consideradas nos parâmetros de classificação
as competências pragmática (nas vertentes funcional e discursiva), linguística e sociolinguística. Para
cada um dos parâmetros apresentam-se quatro níveis de desempenho descritos.
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A competência discursiva é avaliada no âmbito da coesão e da coerência e no âmbito do
desenvolvimento temático.
A resposta extensa é classificada com zero pontos se o texto produzido não atingir, pelo menos,
o nível 1 no âmbito do desenvolvimento temático.

COMPONENTE ORAL
Caracterização da Prova
A prova consiste na realização de tarefas no domínio da oralidade, que se desenvolvem a partir
da leitura de texto(s) sejam eles escritos ou visuais. O(s) tema(s) dessas tarefas insere(m)-se em
domínios de referência e/ou nas obras de leitura integral enunciadas no Quadro I.
Quadro II – Estrutura da Prova
Actividades
Competências
 Linguística

Tipologia de itens
 Leitura de textos

LER

 Lexical
OUVIR

Interpretação de textos
/ imagens

 Discursiva
 Comentário a imagens

Pontuação
50

50

 Gramatical
FALAR

Relação texto/contexto
 Semântica
 Pragmática

INTERAGIR

 Funcional/Estratégica

 Questões de resposta:
- curta
- mais ou menos longa
- aberta
- fechada

50

50

 Sociolinguística
Critérios de classificação
Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As cotações
correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das
indicadas. Para os quatro itens, são considerados cinco níveis em cada parâmetro. São previstos
níveis intercalares de cotação que não se encontram descritos, de modo a que sejam contempladas
possíveis variações nas respostas dos examinandos.
Material a utilizar
Não é necessário ser portador de qualquer material.
Duração da Prova
A prova tem a duração entre 10 a 15 minutos.
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1. Objeto de avaliação
A prova de tem por referência o Programa de Espanhol homologado para o Nível de Iniciação
e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.
Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a escrita,
enquadrados nas competências linguística (nas vertentes lexical, gramatical, semântica e ortográfica),
pragmática (nas vertentes discursiva, funcional e estratégica) e sociolinguística. A demonstração destas
competências envolve a mobilização, de modo transversal e integrado, dos conteúdos e estratégias
definidos pelo Programa supracitado, nomeadamente os das áreas de referência/dos domínios
socioculturais.
Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes distintas:
A) Interpretação e Produção de Texto
10º
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A família
A rotina diária
As profissões
Os tipos de casa e mobiliário
A cidade e os transportes
A alimentação e a gastronomia
espanhola
7. O corpo humano e a saúde
8. O consumismo: roupa e lojas
9. As férias e tempo livre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11º
O ócio e os meios de comunicação
(radio e televisão)
As relações sociais e familiares
As viagens e as férias
As experiências pessoais de ócio e
tempos livres
Fatos históricos e Curriculum Vitae
Os acontecimentos sociais e históricos
A casa e a escola
A cidade e os meios de transporte
Aprender um idioma
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Interpretação e produção de tipos de texto variados (artigo, notícia, comentário, …), que
concretizam macrofunções do discurso (narração, descrição, argumentação, …) a que estão associadas
intenções de comunicação (relatar eventos, dar opinião, explicar, contrapor, persuadir, …).
B) Dimensão Sociocultural (Domínios de Referência )
C) Língua Espanhola
Compreende as componentes morfosintática e léxico-semântica.
Caracterização da Prova
A prova é constituída por três grupos. Alguns itens têm como suporte um ou mais textos e,
eventualmente, uma ou mais imagens.
Grupo I - Permite avaliar o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como
suporte dois ou três textos áudio.
Grupo II - Permite avaliar o desempenho do examinando no seu conhecimento do uso da língua
e na leitura, implicando o recurso a diferentes estratégias de leitura global, seletiva e analítica. Os itens
referentes à leitura podem ter um ou mais textos como suporte, situando-se o número total de palavras
entre 400-540.
Grupo III - Permite avaliar o desempenho do examinando em atividades de interação e produção
escritas. O número de palavras a escrever situa-se entre 120-150.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação simples, associação múltipla,
ordenação e completamento) e itens de construção (resposta curta, restrita e extensa).
As provas são cotadas para 200 pontos, sendo a distribuição da cotação pelos grupos feita da
seguinte forma:
Grupos
Domínio
Cotação (em pontos)
I
Compreensão do oral
30
Uso da língua
30
II
Leitura
60
III
Produção escrita
80
Material a utilizar
As respostas são registadas em folha própria de modelo oficial, fornecida pelo estabelecimento
de ensino, podendo o examinando apenas usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
É permitida a consulta de dicionários.
Não é permitido o uso de corretor.
Duração da Prova
A prova tem a duração de 90 minutos. A compreensão do oral realiza-se nos primeiros dez ou
quinze minutos da prova.
Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação de critérios gerais e específicos de
classificação apresentados para cada item.
Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de
desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação.
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As respostas ilegíveis ou as que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho,
constantes nos critérios específicos de classificação. As cotações correspondentes a esses níveis são
fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das indicadas.
As respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto
produzido são classificadas com zero pontos.
Para o item de resposta extensa do Grupo III são consideradas nos parâmetros de classificação
as competências pragmáticas (nas vertentes funcional e discursiva), linguística e sociolinguística. Para
cada um dos parâmetros apresentam-se quatro níveis de desempenho descritos.
A competência discursiva é avaliada no âmbito da coesão e da coerência e no âmbito do
desenvolvimento temático.
A resposta extensa é classificada com zero pontos se o texto produzido não atingir, pelo menos,
o nível 1 no âmbito do desenvolvimento temático.
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1. Objeto de avaliação
A prova de exame tem como referência o Programa de Espanhol homologado para o Nível
de Iniciação e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.
Na prova, são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção oral (ler,
ouvir, falar e interagir), concretizadas nos desempenhos descritos no Programa: Competências de Uso
de Língua e Competência Sociocultural. A demonstração destas competências envolve a mobilização
dos conteúdos programáticos enunciados no Programa supracitado, contidos nos Domínios de
Referência para cada ano.
Quadro I - Dimensão Sociocultural (Domínios de Referência)
10º
11º
1. O ócio e os meios de comunicação
1. A família
(radio e televisão)
2. A rotina diária
2. As relações sociais e familiares
3. As profissões
3. As viagens e as férias
4. Os tipos de casa e mobiliário
4. As experiências pessoais de ócio e
5. A cidade e os transportes
tempos livres
6. A alimentação e a gastronomia
5. Fatos históricos e Curriculum Vitae
espanhola
6. Os acontecimentos sociais e históricos
7. O corpo humano e a saúde
7. A casa e a escola
8. O consumismo: roupa e lojas
8. A cidade e os meios de transporte
9. As férias e tempo livre
9. Aprender um idioma
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2. Caracterização da Prova
A prova consiste na realização de tarefas no domínio da oralidade, que se desenvolvem a partir
da leitura de texto(s) sejam eles escritos ou visuais. O(s) tema(s) dessas tarefas insere(m)-se em
domínios de referência e/ou nas obras de leitura integral enunciadas no Quadro I.
Quadro II – Estrutura da Prova
Atividades

Competências
 Linguística

Tipologia de itens
 Leitura de textos

40

LER

OUVIR

FALAR

Pontuação

 Lexical

Interpretação de textos / imagens

 Discursiva

 Comentário a imagens

 Gramatical

Relação texto/contexto

 Semântica

 Questões de resposta:
- curta
- mais ou menos longa
- aberta
- fechada

 Pragmática
INTERAGIR

 Funcional/Estratégica

40

60

60

 Sociolinguística
3. Critérios de classificação
Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As cotações
correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das indicadas.
Para os quatro itens, são considerados cinco níveis em cada parâmetro. São previstos níveis
intercalares de cotação que não se encontram descritos, de modo a que sejam contempladas possíveis
variações nas respostas dos examinandos.

4. Material a utilizar
O Manual do 11º ano de escolaridade adotado nesta Escola e/ou documentos fornecidos pelas
professoras examinadoras.
5. Duração da Prova
A prova tem a duração máxima de 15 minutos.
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1. Objeto de avaliação
A prova de exame tem por referência o Programa de Espanhol homologado para o Nível de
Continuação e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.
Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a escrita,
enquadrados nas competências linguística (nas vertentes lexical, gramatical, semântica e ortográfica),
pragmática (nas vertentes discursiva, funcional e estratégica) e sociolinguística. A demonstração destas
competências envolve a mobilização, de modo transversal e integrado, dos conteúdos e estratégias
definidos pelo Programa supracitado, nomeadamente os das áreas de referência/dos domínios
socioculturais.
Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes distintas:
A) Interpretação e Produção de Texto
Interpretação e produção de tipos de texto variados (artigo, notícia, comentário, …), que
concretizam macrofunções do discurso (narração, descrição, argumentação, …) a que estão associadas
intenções de comunicação (relatar eventos, dar opinião, explicar, contrapor, persuadir, …).
B) Dimensão Sociocultural (Domínios de Referência + uma das obras de leitura extensiva)
10º
11º
1. A geografia do espanhol e do
1. A geografia do espanhol e do
português
português
2. A vida quotidiana
2. As relações pessoais e amizades
3. Os meios de transporte
3. O futuro e as novas tecnologias
4. As relações pessoais
4. A alimentação e a saúde
5. O passado e o presente
5. O consumo e a publicidade
6. A saúde e as doenças
6. Os meios de comunicação
7. O mundo ecológico
7. Os tempos livres e o lazer
8. O trabalho e as profissões
8. As viagens
9. O tempo de ócio
9. O mundo do trabalho
10. As férias
10. A justiça: crimes e castigos
11. As compras
11. A natureza
12. As festas e as tradições espanholas
12. A arte e a literatura
Leitura Extensiva – “El coronel no tiene quien le escriba” de Gabriel García
Márquez
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C) Língua Espanhola
Compreende as componentes morfossintática e léxico-semântica.
Caracterização da Prova
A prova é constituída por três grupos. Alguns itens têm como suporte um ou mais textos e,
eventualmente, uma ou mais imagens.
Grupo I - Permite avaliar o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como
suporte dois ou três textos áudio.
Grupo II - Permite avaliar o desempenho do examinando no seu conhecimento do uso da língua
e na leitura, implicando o recurso a diferentes estratégias de leitura global, seletiva e analítica. Os itens
referentes à leitura podem ter um ou mais textos como suporte, situando-se o número total de palavras
entre 400-540.
Grupo III - Permite avaliar o desempenho do examinando em atividades de interação e produção
escritas. O número de palavras a escrever situa-se entre 150-220
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação simples, associação múltipla,
ordenação e completamento) e itens de construção (resposta curta, restrita e extensa).
As provas são cotadas para 200 pontos, sendo a distribuição da cotação pelos grupos feita da
seguinte forma:
Grupos
Domínio
Cotação (em pontos)
I
Compreensão do oral
30
Uso da língua
30
II
Leitura
60
III
Produção escrita
80
Material a utilizar
As respostas são registadas em folha própria de modelo oficial, fornecida pelo estabelecimento
de ensino, podendo o examinando apenas usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
É permitida a consulta de dicionários.
Não é permitido o uso de corretor.
Duração da Prova
A prova tem a duração de 90 minutos. A compreensão do oral realiza-se nos primeiros dez ou
quinze minutos da prova.
Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação de critérios gerais e específicos de
classificação apresentados para cada item.
Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de
desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação.
As respostas ilegíveis ou as que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho,
constantes nos critérios específicos de classificação. As cotações correspondentes a esses níveis são
fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das indicadas.
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As respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto
produzido são classificadas com zero pontos.
Para o item de resposta extensa do Grupo III são consideradas nos parâmetros de classificação
as competências pragmáticas (nas vertentes funcional e discursiva), linguística e sociolinguística. Para
cada um dos parâmetros apresentam-se quatro níveis de desempenho descritos.
A competência discursiva é avaliada no âmbito da coesão e da coerência e no âmbito do
desenvolvimento temático.
A resposta extensa é classificada com zero pontos se o texto produzido não atingir, pelo menos,
o nível 1 no âmbito do desenvolvimento temático.
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1. Objeto de avaliação
A prova de exame tem como referência o Programa de Espanhol homologado para o Nível
de Continuação e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.
Na prova, são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção oral (ler,
ouvir, falar e interagir), concretizadas nos desempenhos descritos no Programa: Competências de Uso
de Língua e Competência Sociocultural. A demonstração destas competências envolve a mobilização
dos conteúdos programáticos enunciados no Programa supracitado, contidos nos Domínios de
Referência para cada ano.
Quadro I - Dimensão Sociocultural (Domínios de Referência + obra de leitura extensiva)
10º
11º
1. A geografia do espanhol e do
1. A geografia do espanhol e do
português
português
2. A vida quotidiana
2. As relações pessoais e amizades
3. Os meios de transporte
3. O futuro e as novas tecnologias
4. As relações pessoais
4. A alimentação e a saúde
5. O passado e o presente
5. O consumo e a publicidade
6. A saúde e as doenças
6. Os meios de comunicação
7. O mundo ecológico
7. Os tempos livres e o lazer
8. O trabalho e as profissões
8. As viagens
9. O tempo de ócio
9. O mundo do trabalho
10. As férias
10. A justiça: crimes e castigos
11. As compras
11. A natureza
12. As festas e as tradições espanholas
12. A arte e a literatura
Leitura Extensiva – “El coronel no tiene quien le escriba” de Gabriel García
Márquez
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2. Caracterização da Prova
A prova consiste na realização de tarefas no domínio da oralidade, que se desenvolvem a partir
da leitura de texto(s) sejam eles escritos ou visuais. O(s) tema(s) dessas tarefas insere(m)-se em
domínios de referência e/ou nas obras de leitura integral enunciadas no Quadro I.
Quadro II – Estrutura da Prova
Atividades

Competências
 Linguística

Tipologia de itens
 Leitura de textos

40

LER

OUVIR

FALAR

Pontuação

 Lexical

Interpretação de textos / imagens

 Discursiva

 Comentário a imagens

 Gramatical

Relação texto/contexto

 Semântica

 Questões de resposta:
- curta
- mais ou menos longa
- aberta
- fechada

 Pragmática
INTERAGIR

 Funcional/Estratégica

40

60

60

 Sociolinguística
3. Critérios de classificação
Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As cotações
correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das indicadas.
Para os quatro itens, são considerados cinco níveis em cada parâmetro. São previstos níveis
intercalares de cotação que não se encontram descritos, de modo a que sejam contempladas possíveis
variações nas respostas dos examinandos.

4. Material a utilizar
O Manual do 11º ano de escolaridade adotado nesta Escola e/ou documentos fornecidos pelas
professoras examinadoras.
5. Duração da Prova
A prova tem a duração máxima de 15 minutos.
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Educação Física
Prova 311 | 2020-2021
12.º Ano de Escolaridade
Decreto- Lei nº139/2012, de 5 julho
Despacho normativo n.º 1-A/2017, de 10 de fevereiro

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO
O exame de equivalência à frequência de Educação Física contempla uma avaliação abrangente do aluno
nas 3 áreas de organização da disciplina, desenvolvidas ao longo dos 3 anos do ensino secundário. Tal
como estabelecido nos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF) o aluno será avaliado nas
atividades físicas, na aptidão física e nos conhecimentos. As atividades físicas e a aptidão física serão
avaliadas na prova prática e os conhecimentos serão testados na prova escrita.
Prova escrita
• Áreas de avaliação em educação física (atividades físicas, aptidão física e conhecimentos)
• Capacidades motoras condicionais e coordenativas
• Princípios (biológicos e pedagógicos) fundamentais do treino das capacidades motoras
• Fundamentos de uma alimentação saudável
• Conceito de doping e efeitos das várias substâncias dopantes no organismo
Prova prática
• Nível elementar em dois dos seguintes desportos coletivos: andebol, basquetebol, futsal e
voleibol (ver anexo)
• Nível elementar da ginástica de solo ou atletismo (ver anexo)
• Nível elementar do badminton (ver anexo)
• Nível elementar da orientação (ver anexo)
• Zona saudável da aptidão física (ZSAF) no teste vaivém do programa Fitescola (ver anexo)

2. CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA
O exame é constituído por duas componentes: uma escrita, com um peso de 30%, e outra prática, com
um peso de 70% na classificação final do aluno.
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Prova escrita
O aluno realiza um teste escrito.
Prova prática
Para além do badminton, orientação e teste vaivém, o aluno opta por realizar avaliação prática na
ginástica de solo ou no atletismo e em dois dos seguintes desportos coletivos: andebol, basquetebol,
futsal e voleibol. Estas opções do aluno serão formalizadas no próprio dia da prova.

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
Prova escrita
A componente teórica é avaliada através de teste escrito sobre toda a matéria relativa aos conhecimentos
teóricos desenvolvidos nos três anos do ensino secundário. O teste escrito é constituído por quatro
grupos, com duas questões por grupo e uma cotação de 25 pontos por questão.
Prova prática
Cada uma das 5 atividades físicas avaliadas tem uma pontuação de 35 pontos e a aptidão física tem uma
pontuação de 25 pontos, num total de 200 pontos. Em casos especiais, atempada e devidamente
comprovados, a avaliação de uma ou várias atividades da componente prática poderá ser realizada de
forma teórica, nas matérias em que, manifestamente, não seja possível a sua avaliação prática.

4. MATERIAL A UTILIZAR
Prova escrita
Esferográfica preta ou azul.
Prova prática
Equipamento desportivo e esferográfica preta ou azul.

5. DURAÇÃO DA PROVA
Prova escrita
90 minutos.
Prova prática
90 minutos.
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ANEXOS (relativos à prova prática)
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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ESCRITA
GRUPO I – Capacidades motoras condicionais e coordenativas
Questão 1
Identificação dos dois grupos de capacidades motoras: 8 pontos
Caracterização dos dois grupos de capacidades motoras: 10 pontos
Explicação das principais diferenças entre os dois grupos de capacidades motoras: 7 pontos
Questão 2
Por cada alínea, conceitos corretamente caracterizados e diferenciados: 6,25 pontos
GRUPO II – Princípios fundamentais do treino das capacidades motoras
Questão 3
Por cada componente da carga corretamente explicada: 6,25 pontos
Questão 4
Por cada princípio do treino corretamente selecionado e explicado: 6,25 pontos
GRUPO III – Fundamentos de uma alimentação saudável
Questão 5
Identificação dos sete grupos nutricionais: 7 pontos
Explicação dos sete grupos nutricionais: 11,5 pontos
Referência à proporção dos sete grupos nutricionais: 6,5 pontos
Questão 6
Explicação da forma como o metabolismo basal é uma fonte de dispêndio energético: 12,5 pontos
Abordagem correta da variação do metabolismo basal ao longo da vida: 12,5 pontos
GRUPO IV – Conceito de doping e efeitos das várias substâncias dopantes no organismo
Questão 7
Definição do conceito de doping: 10 pontos
Explicação da incompatibilidade do doping com os princípios desportivos: 7,5 pontos
Explicação da incompatibilidade do doping com a saúde pública: 7,5 pontos
Questão 8
Por cada substância dopante, a explicação do favorecimento dos resultados desportivo vale: 5 pontos

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
Nos desportos coletivos avaliados (dois, escolhidos pelo aluno, entre andebol, basquetebol, futsal e
voleibol), no atletismo ou ginástica de solo (um, escolhido pelo aluno) e no badminton, cada ação prática
é pontuada da seguinte forma:
Não executa (ou não identifica) – 0 pontos
Executa (ou identifica) apenas parcialmente ou com muitas incorreções – 1 ponto
Executa (ou identifica) com algumas incorreções – 2 pontos
Executa (ou identifica) satisfatoriamente – 3 pontos
Executa (ou identifica) bem – 4 pontos
Executa (ou identifica) muito bem – 5 pontos
Em cada matéria todas as ações práticas têm o mesmo peso na avaliação.
A classificação de cada uma destas quatro matérias corresponde à média aritmética dos resultados das suas
ações práticas, multiplicada por 4.
Na orientação, após a realização do percurso na escola, por cada código correto: 10 pontos.
No Fitescola (teste vaivém):
Classificação do número de percursos realizados:
Limite superior da ZSAF: 200 pontos
Limite inferior da ZSAF: 100 pontos
0 percursos: 0 pontos
Valores intermédios calculados por regressão linear.
A classificação do teste vaivém corresponde ao cálculo ponderado da classificação relativa ao conhecimento
do aluno do protocolo de aplicação do teste (30%) e a classificação do número de percursos realizados (70%).

A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PROVA PRÁTICA É RESULTADO DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS
CLASSIFICAÇÕES PARCIAIS EM CADA UMA DAS 6 MATÉRIAS AVALIADAS.

