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Informação-Prova de Equivalência à Frequência 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA_____________________________________MAIO 2015 

 
Prova 07 | 2015 

 
2.º Ciclo do ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 
 

 

I. INTRODUÇÃO 

 
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de Exame de Equivalência à 
Frequência do 2.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Educação Tecnológica, a realizar pelos 
alunos autopropostos, referidos no n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento das Provas e dos Exames do 
Ensino Básico e do Ensino Secundário (Anexo II), Capítulo I, Despacho normativo n.º 6-A/2015, de 5 
de março. As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 
referida e do Programa da disciplina. 

 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 
• Caraterísticas e estrutura; 
• Critérios de classificação; 
• Material; 
• Duração. 

 
 

II. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

       
O Exame de Equivalência à Frequência de Educação Tecnológica tem por referência o 
Programa de Educação Tecnológica em vigor para o 2º ciclo do Ensino Básico. 
 
O Exame de Equivalência à Frequência permite avaliar a aquisição de conhecimentos 
teóricos e práticos, de acordo com as Metas Curriculares do ensino básico – Educação 
Tecnológica.  
 

 

 

III. CARATERIZAÇÃO DA PROVA 

       
A prova é constituída por duas partes: escrita e prática, conforme as diversas orientações 
programáticas para esta disciplina. 
 
Todas as questões incidem sobre as metas do 5º e 6º anos: Técnica, Representação, 
Discurso e Projeto.  
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As questões são de resposta aberta e fechada. As respostas fechadas são do tipo: 
escolha múltipla, associação ou combinação, preenchimento de espaços e 
verdadeiro/falso. 
 
A primeira parte é realizada no enunciado.  

 

Na 2.º parte também existem questões que são respondidas no enunciado, exceto o 

exercício prático. 

 
A segunda parte (prática) desta prova incidirá sobre a energia e é constituída pela 
execução de um circuito elétrico com aparelhos de medida, utilizando os operadores 
fornecidos.  
       

A prova é cotada para 100 pontos de acordo com a tabela 1. 

 

 

TABELA 1 

 

ESCRITA  

- Técnica……………………………………………. 10 pontos  

- Representação……………………………………..10 pontos 

- Discurso ……………………………………..……..15 pontos 

- Projeto ………………………………………..…….15 Pontos 

_______________________________________________ 50 pontos 

 

 

PRÁTICA 

   - Execução esquemática correta do circuito …… 15 pontos 

   - Execução prática correta do circuito ………….. 25 pontos 

   - Ligação correta do amperímetro ………………... 5 pontos 

   - Ligação correta do voltímetro …………………… 5 pontos 

   _______________________________________________ 50 pontos 

 

 

 

IV. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

      
A classificação a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da 
aplicação dos critérios de classificação relativos, a cada meta.  
 
As respostas corretas são classificadas com a classificação total do item. As respostas 
incorretas são classificadas com zero pontos.  
 
Apresentação e rigor. 
 
Domínio técnico. 
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V. MATERIAL 

 
O examinando só pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica, 
de tinta indelével azul ou preta. 

 
O examinando deve, ainda, ser portador de: material de desenho e de medição (régua 
graduada, compasso, esquadro, lápis HB ou B, afia e borracha); 
 
Não é permitido o uso de corretor. 
 
O restante material necessário à realização da prova será fornecido pela escola a todos 
os alunos inscritos. 
 

 

VI. DURAÇÃO 

A prova terá a duração de 90 minutos, sendo 45 minutos para a parte Escrita e 45 
minutos para a Prática. 
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