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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS  

PROVA 61| 2020 

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova final de equivalência 

à frequência da disciplina de Português do 2º ciclo (escrita e oral), a realizar em 2020 

pelos alunos que se encontram abrangidos pelos artigos 12.º e 14.º do Despacho 

Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação referida, do Programa da disciplina, Metas Curriculares da mesma e 

Aprendizagens Essenciais. 

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

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente 

informados sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência 

decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos 

critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de 

ensino a que a prova diz respeito. 
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2. Objeto da avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino 

Básico e as Aprendizagens Essenciais em vigor. 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados 

em domínios do Programa da disciplina, (http://www.dge.mec.pt/portugues), passíveis 

de avaliação em prova escrita de duração limitada. A prova tem duas componentes: 

uma escrita e outra oral. A primeira permite avaliar a aprendizagem nos domínios da 

Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Escrita; a segunda permite avaliar 

a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados nos domínios da Leitura, da 

Compreensão Oral, da Expressão Oral e da Gramática. 

  

Domínios (componente Oral):  

1- Leitura  

- Leitura de textos em voz alta com fluência, correção e expressividade; 

- Reconstrução do significado dos textos em função da relevância e da hierarquização 

das suas unidades informativas; 

- Avaliação do significado e da intencionalidade de mensagens em discursos variados; 

- Identificação e interpretação de ambiguidades, dedução de sentidos implícitos e 

reconhecimento de usos figurativos.  

 

2- Compreensão do Oral 

- Interpretação de discursos orais.  

 

3- Expressão Oral 

- Produção de textos orais com correção e clareza;  

- Participação oportuna e construtiva em situações de interação oral;  

- Expressão de opinião.  

 

4- Gramática  

- Conhecimento sistematizado da gramática do português padrão.  

 

 

http://www.dge.mec.pt/portugues
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3. Caraterização da Prova 

A prova escrita é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos.  

Cada grupo incide sobre questões relacionadas com os domínios de avaliação das 

aprendizagens. A tipologia da resposta às questões apresentadas é do item de 

construção (resposta curta, resposta restrita, resposta extensa). 

A estrutura da prova escrita sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

 
Grupos 

 
Domínio 

 
Conteúdo 

 
Cotação 

I  

Leitura Texto não literário (notícia, 

entrevista, textos de 

enciclopédia ou dicionário) 
20 

II Educação Literária Texto narrativo ou dramático 30 

III 

Gramática Classes de palavras 

Funções sintáticas 

Formação de palavras 

Discurso direto e indireto 

20 

IV 
Escrita Produção de uma narrativa ou 

uma carta 
30 

 

O Grupo I e o Grupo II devem ter como suporte, respetivamente, um texto não 

literário e um texto literário. 

No Grupo II, além da interpretação de textos/excertos em presença, a resposta aos 

itens pode implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras estudadas. 

O Grupo III pode integrar itens de seleção e itens de construção. 

O Grupo IV deve ser constituído por um item de resposta extensa. Este item deve 

apresentar orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (de 

140 a 200 palavras). 
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A prova oral contempla atividades de interação oral, podendo seguir um tema 

unificador ou percorrer vários temas e está estruturada de acordo com o Quadro 1 a). 

 

A estrutura da prova oral sintetiza-se no Quadro 1 a) 

Quadro 1 a) 

Audição de um texto não literário. 
 
 

Leitura de um texto narrativo ou de um texto 
poético. 
 

Questionário orientado sobre os textos 
(interpretação / análise formal / expressão de 
opinião e gramática) 

 

Quadro 2 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

escrita 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

Itens de seleção: 

Escolha múltipla 

Associação 

Ordenação 

Completamento 

 

6 a 12 

 

 

 

2 a 8 

Itens de construção: 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

 

Resposta extensa 

 

5 a 10 

 

 

 

1 

 

3 a 10 

 

 

 

30 
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A prova oral é cotada para 100 pontos, com a seguinte distribuição: 

Quadro 2 a) - Valorização dos domínios  

Leitura Compreensão do oral 
 

Expressão oral 
 

Gramática 

10% 40% 30% 20% 

 

 

4. Critérios de classificação 

 
4.1. Prova Escrita 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e 

dos critérios específicos 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. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a 

resposta que surgir em primeiro lugar. 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita 

ou extensa escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de 

três pontos. 

 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas e completas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  

 

Itens de construção  

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, são atribuídas pontuações a 

respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  

 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 
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corresponde uma dada pontuação. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de 

desempenho é classificada com zero pontos. A classificação das respostas aos itens 

cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho resulta da 

pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos 

critérios de desvalorização definidos para situações específicas.  

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou as interpretações 

constantes dos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de 

circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja 

cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos 

curriculares de referência.  

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a 

resposta seja classificada com zero pontos.  

Nos itens de resposta restrita, as respostas são classificadas tendo em conta, além do 

conteúdo, a organização e a correção da expressão escrita nos planos ortográfico, 

morfológico, lexical, sintático e de pontuação.  

No domínio da organização e correção da expressão escrita, considera-se, em cada 

resposta, o número de ocorrências de erro nos planos ortográfico, morfológico, de 

pontuação, lexical e sintático.  

 

No item de resposta extensa que constitui o Grupo IV, a cotação é distribuída pelos 

parâmetros: Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e 

Coesão, Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular e Ortografia. 

Fatores de desvalorização na resposta extensa: uma resposta que não cumpra de 

forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e à tipologia textual é 

classificada com zero pontos em todos os parâmetros. A indicação de um número 

mínimo de 140 e de um número máximo de 200 palavras, para a elaboração da 

resposta, significa que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à 

extensão de texto e devem ser respeitados. O incumprimento desses limites 

implica: 

— a desvalorização de 1 ponto, se a extensão do texto for de 116 a 139 ou de 201 a 

224 palavras;  

— a desvalorização de 2 pontos, se a extensão do texto for de 47 a 115 palavras ou 
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superior a 224 palavras;  

— a desvalorização total, se a extensão do texto for inferior a 47 palavras (1/3 do 

limite mínimo).  

   

4.2 Prova oral  

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. 

 

Itens de avaliação Fatores de desvalorização 

Leitura: 
-Fluência/ ritmo/entoação;  
-Expressividade. 

-Falta de entoação; 
-Inexpressividade; 
-Articulação pouco clara 

Compreensão Oral: 
-Compreensão do texto; 
-Compreensão de perguntas; 
-Capacidade de interpretação; 
-Qualidade de expressão oral. 

-Incorreta interpretação do conteúdo do enunciado; 
-Incorreta seleção de informação solicitada; 
-Afastamento de conteúdo; 
-Falta de clareza; 
-Incorreção de língua. 

Expressão Oral:  
-Qualidade da expressão oral e adequação 
discursiva;  
-Capacidade/ qualidade de Argumentação;  
-Capacidade de reagir às questões com 
pertinência;  
-Conhecimento da Gramática. 

-Incorreta seleção da informação solicitada; 
-Argumentação não sustentada; 
-Afastamento da pergunta colocada/ vazio de 
conteúdo; 
-Falta de clareza; 
 
-Incorreção de língua/ desconhecimento do 
funcionamento da língua. 

 

5. Material 

5.1 Prova escrita 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 

azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 

ensino (modelo oficial). 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5.2 Prova oral 

O material necessário será fornecido pelo professor. 
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6. Duração 

6.1 Prova escrita 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação 

ultrapassar esse limite de tempo. 

 

6.2 Prova oral 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 


