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Informação – Prova de Equivalência à Frequência 
 

3º ciclo do Ensino Básico 

 (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 
 

 

EDUCAÇÃO VISUAL – (14) 

 
TIPO DE PROVA: PRÁTICA 

 
 

1. Introdução 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
• Objeto de avaliação  
• Características e estrutura  
• Critérios de classificação  
• Material  
• Duração 
 

2. Objeto de avaliação 

A prova de exame tem por referência os documentos curriculares em vigor (programa da 
disciplina de Educação Visual relativo ao 3º ciclo do ensino básico e Aprendizagens Essenciais 
(disponível em www.dge.mec.pt/educacao-visual).  
Os conteúdos em avaliação e a respetiva valorização são apresentados nos Quadros 1.  
A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada, 
nomeadamente:  

• PERSPETIVA CÓNICA; 
• FIGURA-FUNDO; 
• A COR; 
• DESENHO RIGOROSO E SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO. 

 

3. Características e estrutura da prova 

A prova está organizada por grupos de itens.  
A prova é cotada para 100 pontos. 
Todos os itens exigem a análise dos documentos apresentados.  
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do 
programa.  
 
Os itens são de tipologia diversificada, de acordo com as aprendizagens e competências que se 
pretende avaliar, nomeadamente:  
 
Itens de construção:  
Desenho, Desenho Rigoroso, Pintura e Estrutura. 
Todas as páginas da prova estão numeradas.  
A prova termina com a palavra FIM. 
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Quadro 1 - tipologia de itens e cotação por item 

Temas 
Cotação 

(em 
pontos) 

DESENHO:  
• A partir da observação de um ou vários objetos, identificar e 

representar os elementos que constituem a forma volumétrica 
(superfícies, arestas e vértices), tendo em conta as proporções entre 
as partes e o todo; 

• Entender a Perspetiva Cónica como o sistema de representação que 
se assemelha à vista do olho humano; 

• Saber representar objetos ou paisagens em perspetiva cónica, tendo 
em conta as regras que definem a perspetiva (Linha do Horizonte, 
Pontos de Fuga, Linhas Horizontais, Linhas Verticais) 

25 

DESENHO:  
• Compreender a importância da linha do contorno como uma fronteira 

entre formas positivas e negativas; 
Compreender a importância da figura-fundo na composição de um 
desenho (equilíbrio visual entre formas positivas e negativas); 

• Compreender que a forma dos objetos varia com o ponto de vista; 
• Saber distinguir e representar a figura e o fundo de uma composição 

de objetos A partir de uma imagem ou conceito dados, saber 
sintetizar e comunicar uma ideia através da representação da 
silhueta (ex: sinalética); 

25 

A COR (pigmento): 
• Saber utilizar o lápis de cor, utilizando as técnicas inerentes ao 

material; 
• Saber aplicar corretamente a cor, reconhecendo a importância das 

cores complementares; 
• Conhecer as cores primárias, secundárias e terciárias e as suas 

posições relativas no círculo cromático; 
• Compreender a diferença entre variação de tom e valor. 

25 

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA: 
• Compreender e representar, por meio do desenho rigoroso, objetos 

em Axonometria, a partir da sua representação em Alçados e vice-
versa; 

• Definir, distinguir e representar os vários tipos de representação 
rigorosa (Sistema de Projeção Ortogonal (alçados ou vistas), 
Axonometria Dimétrica, Isométrica e Cavaleira)  

25 

 
 

4. 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.  
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. 
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5. Material 

O examinando Papel cavalinho A3, Lápis de carvão HB e B2, Afia-lápis, Borracha, Lápis de cor 
tipo aguarela, Pincel, Godé, Aristo ou esquadro de geometria. 
As respostas são registadas no enunciado da prova. 
 

6. Duração 

A prova tem uma duração de 90 minutos. 
 

 

 


