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1. Objeto de avaliação  
A prova de exame de equivalência à frequência de Educação Tecnológica tem por 

referência o Programa da disciplina e permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, 

enquadrados em domínios do Programa, passíveis de avaliação em prova prática de duração 

limitada. 

2. Caracterização da prova 

A prova, de carácter prático, é constituída por dois grupos sendo um de componente 

teórica e o segundo de resolução gráfica. Os dois grupos têm como suporte um ou mais 

referentes bidimensionais (desenhos/fotografias). As perguntas poderão ser dos seguintes 

tipos:  

 Item de resposta fechada e resposta curta.  

 Itens de resposta aberta.  

 Itens com resposta dada através de representações gráficas/desenhos. 
 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

CONTEÚDOS E METAS DE APRENDIZAGEM ESTRUTURA COTAÇÕES 

 
TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

 Compreender que a natureza e evolução 
da tecnologia é resultante de um 
processo histórico. 

 Conhecer e apreciar a importância da 
tecnologia, como resposta às 
necessidades humanas. 

Grupo I 15 

 
O PROCESSO TECNOLÓGICO 

 Aptidão para realizar artefactos ou 
sistemas técnicos com base num plano 
apropriado que identifique as ações e os 
recursos necessários. 

 Sistematizar as diferentes etapas de 
planificação de projetos e produtos, 
descrevendo as operações a 
desenvolver. 

 Exprimir o pensamento e as propostas 
técnicas através de um esboço. 

 Apreciar um conjunto de operações 
necessárias à produção de um bem. 

Grupo II 

2.1 30 

2.2 55 
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3. Critérios gerais de classificação da prova 

Grupo I (0 a 15) 

 Identificação dos conteúdos. 

 Aplicação dos conteúdos. 

 Uso correto do vocabulário. 
 

Grupo II (0 a 85) 
2.1 (0 a 30) 

 Identificação dos conteúdos. 

 Aplicação dos conteúdos. 
 

2.2 (0 a 55) 

 Esboço de um objeto, registo das ideias. 

 Descrição dos materiais a utilizar de acordo com a política dos 3R’s. 

 Organização e apresentação do trabalho no suporte. 
 
5. Material 

Será necessário o seguinte material: 

 Caneta azul ou preta; 

 Borracha; 

 Apara-lápis;  

 Lápis HB; 

 Material de desenho geométrico (régua, esquadro, compasso); 

 Material para pintura (lápis de cor e marcadores coloridos).  
 

6. Duração 

A prova tem a duração 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 

 


