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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 
Português                               Maio 2021 
 
Prova 61 | 2021 
 
2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
Prova: Escrita e Oral 
 
O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Português, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 
• Caracterização da prova; 
• Critérios gerais de classificação; 
• Material; 
• Duração. 

 

 
1. Local de realização da prova 

Escola Básica da Venda do Pinheiro 

2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa, Metas Curriculares e as 
Aprendizagens Essenciais de Português do Ensino Básico) e permite avaliar a aprendizagem passível 
de avaliação numa prova escrita e oral de durações limitadas, incidindo sobre cinco domínios de 
referência: Oralidade, Leitura, Educação Literária, Gramática e Escrita.  

3. Caracterização da prova 

A prova escrita é realizada no enunciado e a prova oral, que avalia unicamente a expressão, integra 
um item de resposta extensa, respondido oralmente. Cada uma das provas é cotada para 100 
pontos. 

A prova escrita é constituída por quatro grupos. 

 No Grupo I avaliam-se competências da Compreensão Oral. Tem como suporte a audição de um 
texto, literário ou não literário, e pode integrar itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla). - 
(10 pontos);  
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No Grupo II avaliam-se competências nos domínios da Leitura e da Educação Literária. Tem como 
suporte, respetivamente, um texto não literário e um texto literário e pode integrar itens de seleção 
(escolha múltipla, associação, ordenação e completamento) e itens de construção (por exemplo, 
resposta restrita e resposta extensa) - 40 pontos; 

O Grupo III, destinado a avaliar competências no domínio da Gramática, pode integrar itens de 
seleção e itens de construção. - 20 pontos; 

O Grupo IV, destinado ao domínio da Escrita, integra um item de resposta extensa (de 140 a 200 
palavras) e avalia seis parâmetros: Tema e tipologia; Coerência e pertinência do conteúdo; Estrutura 
e coesão; Morfologia e sintaxe; Repertório vocabular; Ortografia. - 30 pontos. 

Em cada grupo, além do domínio focado, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios. 

A prova oral, que avalia competências no domínio da Expressão Oral, integra um item de resposta 
extensa, que consiste na descrição de uma imagem, apresentada em suporte de papel e digital. Os 
parâmetros a avaliar serão: Segue a ordem dos planos (10 pontos); Refere os elementos existentes 
em cada plano (10 pontos); Caracteriza todos os elementos com adjetivos expressivos (10 pontos);  
Expressa, pelo menos, duas sensações (10 pontos); Exprime os estados de espírito sugeridos pela 
imagem (10 pontos); Emprega, pelo menos, dois recursos expressivos (10 pontos); Usa os tempos 
verbais próprios da descrição (10 pontos); Revela expressividade, tom de voz e dicção adequados 
(10 pontos); Domina o discurso (10 pontos); Capta e mantém a atenção da audiência (10 pontos). 

4. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação apresentados para cada item. 

As respostas ilegíveis, ou que não possam ser claramente identificadas, são classificadas com zero 
pontos. 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita, ou uma 
resposta extensa, escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três 
pontos. 

Itens de seleção 

Nestes itens, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem ser 
atribuídas pontuações a respostas parcilalmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Itens de construção 
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Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas 
totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas 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 corresponde uma dada 
pontuação. 

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, de pontuação, lexical, 
morfológico e sintático. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdos relativos a cada item implica que a resposta seja 
classificada com zero pontos.  

5. Material 

Os examinandos devem ser portadores de uma caneta de tinta azul ou preta. Serão disponibilizados 
os enunciados e respetiva folha de rascunho, na prova escrita, bem como a imagem na prova oral.  

6. Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 


