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MATRIZ – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA (PEF) 
Educação Visual (14)                                                           MAIO DE 2020 
 
Prova de 2020 
9.º ano                                                                                                                         3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Introdução  

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Equivalência à Frequência do 9.º 
ano do ensino básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2020.  
 

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

• Objeto de avaliação;  
• Caracterização da prova (características e estrutura); 
• Critérios gerais de classificação; 
• Duração; 
• Material autorizado. 

 

1. Objeto de Avaliação 
I 

- Elementos visuais da comunicação; 

- Códigos de comunicação visual; 

- Traçados geométricos simples: arcos, polígonos circunscritos, espirais, circunferências, concordâncias 

- Cor; 

II 

- Perspetiva Cónica: um e dois pontos de fuga. 
 

2. Caracterização da prova (características e estrutura) 
 

As respostas são registadas em suporte de papel específico da EMEC fornecido pela escola ao aluno no 

momento de realização da prova. 

I - (60 pontos) 

1.1 - Representação técnica. (Resposta obrigatória). (5pontos) 

1.2 - Representação técnica. (Resposta obrigatória). (35 pontos) 

1.3 - Cor, Dinâmica e Movimento. (Resposta obrigatória). (20 pontos) 

II – (40 pontos) 

1.1 - Representação técnica (Resposta obrigatória). (40 pontos) 
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3. Critérios gerais de classificação 
I 

- Conhecimentos mobilizados; 

- Expressividade; 

- Criatividade; 

- Organização do espaço bidimensional; 

- Correta representação técnica dos elementos geométricos;  

- Rigor dos traçados. 

II 

- Correta representação técnica dos elementos geométricos;  

- Rigor dos traçados. 

- Organização do espaço bidimensional 

 

4. Duração  
 
A prova tem a duração de 90 minutos + 30 de tolerância   
 

5. Material autorizado 
 . Caneta ou esferográfica, 

 . Lápis ou lapiseira com minas duras e moles, 

 . Borracha, apara-lápis,  

 . Compasso,  

 . Régua e esquadro graduados,  

 . Transferidor,  

 . Lápis de cor.   
 
 
 

 
                                                        Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 27 de maio de 2020 
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