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1. Objeto da avaliação 
A prova tem como referência o programa curricular e as metas definidas para a disciplina e 
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova com duas 
componentes(escrita e prática) de duração limitada, nos domínios descritos no quadro I.
 
2. Caracterização da prova 
A componente escrita da prova 
ordenação; verdadeiro/falso) e itens de 
conforme descrito no quadro II. 
A componente prática da prova 
construção tridimensional. 

Quadro 

PROVA ESCRITA

Conteúdos 

Técnica e 
Tecnologia 

Objeto Técnico 

 Identificar o conceito de tecnologia e diferenciá
técnica.

 Distinguir contextos históricos da evolução da tecnologia.
 Definir o conceito de objeto técnico e conhecer as suas funções 

sociais.
 Identificar os fatores que condicionam a forma dos objetos.
 Identificar os vários aspetos de análise de um

Medição 
 Reconhecer tipos de grandeza e respetivos instrumentos de 

medição.
 Identificar a importância das medições rigorosas.
 Estabelecer a relação entre qualidade do instrumento de 

medição e a previsão de erro.

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ MARIA DOS SA

____________________________________________

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

 
_____________________________________________

referência o programa curricular e as metas definidas para a disciplina e 
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova com duas 
componentes(escrita e prática) de duração limitada, nos domínios descritos no quadro I.

da prova inclui itens de seleção (escolha múltipla; associação; 
ordenação; verdadeiro/falso) e itens de construção (completamento; resposta curta

 
da prova contempla um exercício de representação gráfica e uma 

 
Quadro 1 – Conteúdos e domínios a avaliar 

PROVA ESCRITA (Cotação = 100 pontos) 

Domínios 

Identificar o conceito de tecnologia e diferenciá-lo da 
técnica. 
Distinguir contextos históricos da evolução da tecnologia.
Definir o conceito de objeto técnico e conhecer as suas funções 
sociais. 
Identificar os fatores que condicionam a forma dos objetos.
Identificar os vários aspetos de análise de um objeto técnico.

Reconhecer tipos de grandeza e respetivos instrumentos de 
medição. 
Identificar a importância das medições rigorosas. 
Estabelecer a relação entre qualidade do instrumento de 
medição e a previsão de erro. 
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referência o programa curricular e as metas definidas para a disciplina e 
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova com duas 
componentes(escrita e prática) de duração limitada, nos domínios descritos no quadro I. 

inclui itens de seleção (escolha múltipla; associação; 
resposta curta), 

ício de representação gráfica e uma 

lo da noção de 

Distinguir contextos históricos da evolução da tecnologia. 
Definir o conceito de objeto técnico e conhecer as suas funções 

Identificar os fatores que condicionam a forma dos objetos. 
objeto técnico. 

Reconhecer tipos de grandeza e respetivos instrumentos de 

Estabelecer a relação entre qualidade do instrumento de 
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Quadro 1 – Conteúdos e domínios a avaliar 

Conteúdos Domínios 

Comunicação 
Tecnológica 

 Conhecer e aplicar princípios da comunicação tecnológica. 

 Organizar e ilustrar informação gráfica/técnica, específica da 
área tecnológica. 

Energia 
 Distinguir as principais fontes de energia (renováveis e não 

renováveis). 

 Identificar recursos naturais aplicados na produção de energia. 

 Reconhecer o impacto social e ambiental da exaustão das fontes 
energéticas naturais. 

 Compreender processos de produção e transformação da energia 
elétrica. 

 Distinguir operadores elétricos na construção de circuitos 
elétricos simples. 

Materiais 
 Conhecer a origem e propriedades dos materiais. 

 Reconhecer processos de transformação das principais matérias-
primas. 

 Conhecer diferentes formas de apresentação dos materiais no 
mercado. 

 Avaliar o impacto ambiental provocado na extração das 
matérias-primas. 

Movimento e 
Mecanismos 

 Compreender os conceitos de movimento e mecanismo. 

 Conhecer diversos tipos de movimentos. 

 Reconhecer operadores mecânicos de transmissão e de 
transformação do movimento. 

Fabricação e 
Construção 

 Identificar as fases necessárias para a organização e planificação 
de tarefas (espaço de trabalho, preparação de materiais e 
ferramentas, listas de componentes, etc.). 

 Compreender a problemática da higiene e da segurança no local 
de trabalho (noções de higiene e segurança individual e 
coletiva, riscos gerais e a sua prevenção, organização e limpeza 
na prevenção de riscos de trabalho, etc.). 

Estrutura 
 Conhecer tipos de estrutura. 

 Identificar os esforços a que estão sujeitas as estruturas. 

 Reconhecer a função das estruturas e dos seus componentes. 

 
NOTA: Aconselha-se a consulta e estudo do livro adotado para a disciplina. 
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Quadro 1 - Conteúdos e domínios a avaliar 

PROVA PRÁTICA (cotação = 100 pontos) 

Conteúdos Domínios 

Comunicação 
Tecnológica 

(Representação 
Gráfica) 

Medição 

Materiais 

 Conhecer e aplicar normas de representação gráfica. 
 Interpretar esquemas de representação gráfica e técnica, suas 

codificações e simbologias técnicas. 
 Aplicar escalas de redução e ampliação. 
 Interpretar e representar informação, desenvolvendo ações 

orientadas para o registo gráfico de informação  
 Articular com rigor unidades de medida e instrumentos de 

medição. 
 Desenvolver ações orientadas para experiências que se 

transformam numa parte ativa do conhecimento. 
 
 
 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação. 
  

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

P
ro

va
 e

sc
ri

ta
 

Itens de seleção 

 Ordenação 

 Seleção 

 Escolha múltipla; 
 Associação;  

 Verdadeiro/falso 

6 a 12 

Itens de construção 
 Completamento 

 Resposta curta 
6 a 12 

Prova Prática 
 Registo gráfico rigoroso  

 Construção 
Tridimensional  

1 
1 

 

 
 
3. Material 
A componente escrita da prova é realizada no enunciado da mesma e o aluno deve ser 
portador de esferográfica de tinta azul ou preta. 

Para a componente prática da prova o aluno deve ser portador do seguinte material: 
esferográfica de tinta azul ou preta; lápis de grafite nº 2; borracha; régua de 40 ou 50 cm; 
esquadro de 30º ou 45º; compasso; apara-lápis; tesoura e cola líquida.Os restantes 
materiais para a realização da prova serão fornecidos pela escola. 

Não é permitido o uso de corretor. 
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4. Duração 
Cada componente da prova (escrita e prática) tem uma duração de 45 minutos. 
 
 
5. Critérios gerais 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.  

 As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações 
intermédias. 

 Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta 
que surgir em primeiro lugar. 

 Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que 
apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são 
classificadas com zero pontos. 

 Nos itens de verdadeiro/falso (V/F), serão anuladas as respostas que indiquem ambas as 
opções.  

 Nos itens de ordenação, a cotação total só é atribuída às respostas em que a sequência 
esteja integralmente correta e completa.  

 As respostas curtas apresentam-se organizadas por níveis de desempenho. O afastamento 
integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 
pontos.  

 Nas questões de completamento, caso exista mais do que uma opção de resposta na 
mesma frase, esta só é considerada certa se todas as opções estiverem corretas. 

 Nos itens de expressão gráfica rigorosa a classificação é atribuída de acordo com o rigor 
do traçado e das técnicas, assim como da observação das normas do desenho técnico.  

 Nos itens de construção tridimensional a classificação é atribuída de acordo com o 
domínio dos materiais, a aplicação das técnicas e a utilização dos instrumentos.  

 As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.  

 A classificação final corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, 
das classificações das duas componentes expressas em escala percentual de 0 a 100, 
convertida na escala de níveis de 1 a 5.  

 


