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INFORMAÇÃO–PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA    

PORTUGUÊS                                                               2021 
 

Prova 61 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.º Ciclo do Ensino Básico  

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2021, nomeadamente: 

●  Objeto de avaliação 

●  Caracterização da prova 

●  Critérios gerais de classificação 

●  Material 

●  Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de Português para os 5.º e 6.º anos e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada. 

A prova permite avaliar as aprendizagens nos domínios da Compreensão do Oral, Leitura, Gramática, 

Escrita e Interação/Produção Oral. No domínio da Leitura a prova não integrará itens sobre a leitura de 

textos que constam da «Lista de obras e textos para Educação Literária» (Metas Curriculares de 

Português). No domínio da Gramática, serão avaliados apenas os conteúdos comuns às Aprendizagens 

Essenciais de Português do Ensino Básico.  

 

Caracterização da prova 

A prova é realizada em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados a compreensão do oral, a 

leitura/compreensão da escrita, a gramática e a produção escrita (componente escrita da prova); no 

outro, avalia-se a interação e produção orais (componente oral da prova). Os itens têm como suporte 

estímulos orais, escritos e/ou visuais. 

A componente escrita é constituída por quatro grupos e inclui itens de seleção (por exemplo, escolha 

múltipla e associação) e itens de construção (por exemplo, resposta restrita e resposta extensa). 

Componente escrita da prova 

Compreensão do oral – Grupo I 

Neste grupo, avalia-se o desempenho do aluno no domínio da compreensão do oral. Para o efeito, deve ser 

selecionada a resposta correta. 
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Leitura/Compreensão da escrita – Grupo II 

Avalia-se o desempenho do aluno no domínio da leitura e da compreensão escrita. Este grupo inclui duas 

partes (A e B), integrando um texto narrativo e um texto informativo. 

Gramática – Grupo III 

Avalia-se o desempenho do aluno no que se refere à aprendizagem do domínio da gramática. 

Produção escrita – Grupo IV 

O Grupo IV permite avaliar o desempenho do aluno no domínio da escrita e é constituído por um item de 

resposta extensa. Este item apresenta orientações no que diz respeito à tipologia textual, tema e 

extensão de 140 a 200 palavras (1). 

A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no quadro 1. 

Quadro 1 Valorização relativa dos domínios  

Domínio 
Cotação 

(em pontos) 

Compreensão do oral 10 

Leitura/Compreensão da escrita 40 

Gramática 20 

Produção escrita 30 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro 2. 

Quadro 2 Tipologia, número de itens e cotação  

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

 

Escolha múltipla 10 - 15 1 a 8 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 

5 - 10 1 a 30 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

 

 

 
(1)Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 

integre elementos ligados por hífen (ex.: cor-de-rosa). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 

algarismos que o constituam (ex.:/2021/). 
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Componente oral da prova 

A prova oral incide sobre os domínios da Oralidade, da Leitura, da Educação Literária e Gramática e é 

constituída por três momentos, leitura silenciosa de um pequeno texto narrativo e posterior leitura em 

voz alta, pequeno diálogo entre o aluno e o professor avaliador, subordinado ao texto apresentado e 

questões que incidirão sobre os textos.  

A valorização relativa aos momentos apresenta-se no quadro 3.  

Quadro 3  Valorização relativa aos momentos:  

Momentos 
Cotação 

(em pontos) 

Leitura 30 

Produção oral 30 

Compreensão oral 40 

Critérios gerais de classificação 

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. 

Em caso de omissão ou engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada, se for possível 

identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

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

primeiro lugar. 

ITENS DE SELEÇÃO 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada 

equivalente à indicação da letra correspondente. 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Nos itens de resposta curta são atribuídas pontuações às respostas totais ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de resposta restrita e nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se 

permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois 

tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero 

pontos. 
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As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes nos critérios específicos 

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. 

Nos itens de resposta curta e nos itens de resposta restrita que solicitem um número específico de 

elementos, só são considerados para efeitos de classificação os primeiros elementos correspondentes ao 

número solicitado. 

O item de resposta extensa encontra-se organizado por níveis de desempenho. A cada nível de 

desempenho corresponde uma dada pontuação. Se não for atingido o nível 1 de desempenho é classificado 

com zero pontos.  

 

Na prova de componente oral são considerados os seguintes critérios:  

 Fluência da Leitura - ritmo, articulação e entoação.  

 Compreensão da Leitura - compreensão do essencial do texto literário proposto, apreendendo o 

fio condutor do mesmo.  

 Compreensão Oral – retenção de dados que permitam uma intervenção construtiva e a realização 

das tarefas específicas solicitadas, atendendo às particularidades de cada pergunta.  

  Produção Oral:  

o Correção do Discurso - uso do português padrão, recorrendo a vocabulário e estruturas 

gramaticais diversificadas, revelando organização e coesão discursiva.  

o Exposição Oral - capacidade de desenvolver o tema proposto, apresentando as suas ideias, 

produzindo um discurso oral regular com informação pertinente. 

 

Material 

Na avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas: 

 este é feito em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial); 

 apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

 não é permitida a consulta de dicionários; 

 não é permitido o uso de corretor. 

 

Na avaliação da interação e da produção orais, o material a utilizar é disponibilizado pelos professores, no 

momento da prova.  

 

Duração 

Componente escrita 

A avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas tem a duração de 90 minutos, 

sendo a compreensão do oral avaliada nos primeiros 15 minutos. 

Componente oral 

A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 15 minutos. 


