
 
 

 

MATRIZ - Características específicas da prova da Área de Competências-Chave 

Cidadania e Empregabilidade 
 

Nível de Certificação B3 (RVCC) 

Tipologia Escrita e Oral. 

Duração (minutos) 
- Componente escrita: 60 + 30 de tolerância. 

- Componente oral: entre 15 e 30. 

Materiais - Caneta ou esferográfica de tinta indelével, preta ou azul. 

Cotação 200 pontos por ACC e por UC. 

Critérios gerais de avaliação 

(componente escrita) 

- Adequação e pertinência da resposta. 

- Coerência e clareza da resposta. 

- Léxico. 

- Ortografia. 

Critérios gerais de avaliação 

(componente oral) 

- Adequação e pertinência da resposta. 

- Coerência e clareza da resposta. 

- Léxico. 

- Compreensão oral da mensagem. 

- Capacidade de comunicação (emissor/recetor). 

Competências 

- Reconhecer a importância das normas e regras associadas ao trabalho em grupo. 

- Demonstrar capacidade de adaptação e flexibilidade em diversos contextos. 

- Reconhecer a importância do impacto da educação/formação ao longo da vida. 

- Demonstrar capacidade de relacionamento interpessoal em diferentes contextos. 
 



 
 
 

MATRIZ - Características específicas da prova da Área de Competências-Chave  

Linguagem e Comunicação 

Nível de Certificação B3 (RVCC) 

Tipologia Escrita e Oral. 

Duração (minutos) 
- Componente escrita: 90 + 30 de tolerância. 

- Componente oral: entre 15 e 30. 

Materiais Caneta ou esferográfica de tinta indelével, preta ou azul. 

Cotação 200 pontos por ACC e por UC. 

Critérios gerais de avaliação 

(componente escrita) 

- Adequação e pertinência da resposta. 

- Coerência e clareza da resposta. 

- Léxico. 

- Ortografia. 

Critérios gerais de avaliação 

(componente oral) 

- Adequação e pertinência da resposta. 

- Coerência e clareza da resposta. 

- Léxico. 

- Compreensão oral da mensagem. 

- Capacidade de comunicação (emissor/recetor). 

Competências 

- Compreender e produzir discursos orais. 

- Interpretar informação escrita. 

- Produzir documentos escritos. 

- Compreender e produzir linguagem não-verbal. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MATRIZ - Características específicas da prova da Área de Competências-Chave 

Matemática para a Vida 

Nível de Certificação B3 (RVCC) 

Tipologia Escrita. 

Duração (minutos) 90 +30 de tolerância. 

Materiais 
- Caneta ou esferográfica de tinta indelével, preta ou azul. 

- Máquina de calcular. 

Cotação 200 pontos por ACC e por UC. 

Critérios gerais de avaliação 

(componente escrita) 

- Adequação e pertinência da resposta. 

- Coerência e clareza da resposta. 

- Léxico. 

- Ortografia. 

Competências 

- Interpretar informação utilizando processos e procedimentos matemáticos. 

- Realizar cálculos. 

- Utilizar conexões matemáticas e apresentar conclusões. 

- Produzir raciocínios matemáticos (dedutivo e indutivo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MATRIZ - Características específicas da prova da Área de Competências-Chave 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

Nível de Certificação B3 (RVCC) 

Tipologia Prática e escrita (a). 

Duração (minutos) 90 +30 de tolerância. 

Materiais 

- Computador. 

- Outros equipamentos tecnológicos. 

- Caneta ou esferográfica de tinta indelével, preta ou azul. 

Cotação 200 pontos por ACC e por UC. 

Critérios gerais de avaliação 

(componente prática) 

- Cumprimento da sequência de trabalho adequada. 

- Mobilização adequada de conhecimentos. 

- Utilização adequada de equipamentos e materiais. 

- Criatividade. 

- Qualidade do resultado final. 

Critérios gerais de avaliação 

(componente escrita) 

- Adequação e pertinência da resposta. 

- Coerência e clareza da resposta. 

- Léxico. 

- Ortografia. 

Competências 

- Utilizar equipamento tecnológico.  

- Utilizar um programa de folha de cálculo. 

- Utilizar um programa de processamento de texto e de apresentação de informação. 

- Utilizar a internet para obter e/ou transmitir informação.  
 

a) O enunciado da prova inclui questões que implicam uma resposta escrita (itens de seleção). 

 


