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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 

 

Português                             Maio 2016 

 

Prova 41 | 2016 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Prova: Escrita 

 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência 

da disciplina de Português, a realizar em 2016, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

 

1. Local de realização da prova 

EB Venda do Pinheiro 

2. Objeto de avaliação 

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

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada nos seguintes domínios: leitura; educação literária; gramática e escrita.  

3. Caracterização da prova 

A prova está organizada em 4 grupos que abrangem o domínio da leitura, educação 

literária, gramática e escrita. O Grupo I e o Grupo II devem ter como suporte, 

respetivamente, um texto não literário e um texto literário. 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 (pelo menos, 90 palavras). 

4. Critérios gerais de classificação 

A prova é cotada para 100 pontos. Grupo I e II,leitura e Compreensão - 50  pontos;  Grupo 

III gramática - 20 pontos; Grupo IV expressão oral - 30 pontos. 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. Nos itens de completamento e nos de 

resposta curta, são atribuídas pontuações a respostas total ou parcialmente corretas, de 
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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. Na 

escala de 0 a 100, de acordo com o despacho normativo nº1 F/2016, ANEXO I ( escala a 

que se referem os artigos 14º, nº4, e 18º, nº9) a conversão a aplicar à classificação das 

provas de equivalência à frequência do quarto ano, passa a ser a seguinte: de 0 a 19 

classificação final da disciplina 1, menção Insuficiente; de 20 a 49 classificação final da 

disciplina 2, menção Insuficiente; de 50 a 69 classificação final da disciplina de 3, menção 

Suficiente; de 70 a 89 classificação final da disciplina 4, menção Bom; de 90 a 100 

classificação final da disciplina 5 e menção Muito Bom.  A classificação das provas 

corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações das 

duas componentes (português oral e escrito).  

5. Material 

O aluno apenas usa como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta.  

6. Duração 

90 minutos 


