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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

PORTUGUÊS ( PLNM ) ORAL E ESCRITA                                                                                            
2020 

PROVA 43 

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

1.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

A Prova de Equivalência à Frequência do 1.º Ciclo incide sobre as aprendizagens da disciplina de 

Português (PLNM), de acordo com o programa homologado, em cumprimento do Decreto-Lei nº 

139/2012 de 5 de julho na sua atual redação, do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, nos termos 

do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, e para cumprimento do  Despacho 

Normativo nº 3-A/2020, de 5 de março. 

 

• Objeto de avaliação;  

• Caracterização da prova;  

• Critérios gerais de classificação. 

• Material;  

• Duração; 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do 1.º Ciclo do Ensino 

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

duração limitada, incidindo sobre os domínios da Oralidade, Leitura, Gramática e Escrita. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA (Nível A2) 

A prova apresenta dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). 

A prova oral realiza-se na presença de um júri constituído por três professores: um professor 

interlocutor que conduz a prova oral seguindo um guião e dois professores classificadores, que 

observam a prestação dos alunos e a classificam. 

O aluno realiza a prova escrita no enunciado. 
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A prova, reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 

disciplina. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

temas do Programa. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa. 

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

A valorização dos domínios apresenta-se no Quadro I. 

 

Quadro 1- Valorização dos domínios   

Grupos Domínios 

 

 Cotaçã
o 

(em 
pontos) 

 

I 

Oralidade (Competências 
comunicativas em Língua): 

- Leitura  

- Compreensão do oral 

- Expressão oral 

20 

II Leitura e Escrita 30 

III Gramática  20 

IV Expressão Escrita 30 

 

GRUPO I – DOMÍNIO: Oralidade 

CONTEÚDOS TIPOLOGIA DE ITENS Nº DE ITENS COTAÇÕES 

- Texto literário 

Leitura e Compreensão do Texto 
2 a 3 5 pontos 

Interpretação do documento de Registo 
Oral 5 a 7 itens 10 pontos 

Breve exposição oral- elaboração de uma 
história a partir de uma sequência de 
imagens 

1 5 pontos 

 

GRUPO II – DOMÍNIO : LEITURA  

CONTEÚDOS TIPOLOGIA DE ITENS Nº DE ITENS COTAÇÕES 
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- Texto não literário 

Itens de seleção: 
- escolha múltipla 
- associação 
- completamento 

Itens de construção: 
- completamento 
- resposta curta 
- resposta restrita 

7 a 9  30  pontos 

 
 

GRUPO III – DOMÍNIO: GRAMÁTICA 

CONTEÚDOS TIPOLOGIA DE ITENS Nº DE ITENS COTAÇÕES 

- Classes de palavras  
- Sinónimos/antónimos 
- Divisão silábica 
- Género/número 
- Ordem alfabética 
- Sinais de pontuação 

Itens de seleção: 
- escolha múltipla 
- associação 
- completamento 
      

Itens de 
construção: 
 

- resposta curta; 
6 a 8  20 pontos 

      
 

GRUPO IV – DOMÍNIO: ESCRITA 

CONTEÚDOS TIPOLOGIA DE ITENS Nº DE ITENS COTAÇÕES 

- Construção e  
  apresentação de 
  texto  

Item de construção: 
- resposta extensa de 60 a 100 palavras 
(com orientações sobre a tipologia textual 
e o tema) 

1 30 pontos 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

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, 

previsto na grelha de classificação. 

● A prova tem como suporte um texto literário e consiste na realização de três atividades de 

interação oral. Na primeira parte avaliam-se as capacidades no domínio da leitura; na segunda 

parte avaliam-se as capacidades de no domínio da compreensão do oral; na terceira parte 

avaliam-se as capacidades no domínio da expressão oral. 

●  Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada 

nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

● Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam aos temas propostos. 

 

Prova Escrita 
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● 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, 

previsto na grelha de classificação. 

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

● Em caso de omissão ou de 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. 

● 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 dois 

pontos. 

 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

● A cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a 

opção correta. 

Associação, ordenação e completamento 

● As pontuações são atribuídas a respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

 

Itens de construção 

Completamento e resposta curta 

● As pontuações são atribuídas a respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

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

resposta seja classificada com zero pontos. 

 

Resposta restrita 

● A cotação é distribuída pelos parâmetros seguintes: aspetos de conteúdo e aspetos de 

organização e correção da expressão escrita (planos ortográfico, de pontuação, lexical, 

morfológico e sintático) 

● Os critérios de classificação relativos aos aspetos de conteúdo apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. 

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

resposta seja classificada com zero pontos. 
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Resposta extensa 

● Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 

● A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

● Os descritores de níveis de desempenho integram os parâmetros Tema e Tipologia; 

Coerência e Adequação da Informação; Organização e Coesão Textuais; Morfologia, 

Sintaxe e Pontuação; Ortografia. 

● O afastamento integral do tema e da tipologia textual implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

● Em caso de incumprimento da extensão requerida, a cotação será sujeita a desvalorização, 

de acordo com os critérios específicos. 

● A extensão da resposta inferior a 20 palavras implica que seja classificada com zero pontos. 

 

 

MATERIAL 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Na prova escrita as respostas são registadas no próprio enunciado. 

É fornecida ao aluno uma folha de rascunho, que não será recolhida para classificação. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

      

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma: 

Caderno 1 – 45 minutos 

Caderno 2- 45 minutos 

A duração da prova oral não pode ultrapassar 15 minutos. 

No final do tempo previsto para a realização de cada uma das partes, o aluno pode sair. 

 

 

 


