INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA – 3.º Ciclo do Ensino Básico
DISCIPLINA: PORTUGUÊS
Modalidade da Prova: escrita + oral

CÓDIGO: 91
Ano letivo: 2020/2021
1.ª e 2.ª FASES

Objeto de Avaliação

Características e estrutura da prova

Cotação
(Total: 100%)

Componente ESCRITA
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
e as Aprendizagens Essenciais de Português e permite avaliar a aprendizagem
passível de avaliação numa prova escrita e oral de duração limitada, incidindo

Grupo I
Compreensão Oral

12% – 20%

- Itens de Seleção:
Escolha múltipla / Verdadeiro ou Falso;

sobre quatro domínios de referência: Oralidade (compreensão e expressão do
oral), Leitura, Educação Literária, Escrita e Gramática.

Grupo II
Leitura / Educação Literária / Escrita

40% – 50%

- Itens de Seleção:
Escolha múltipla / Verdadeiro ou Falso;
Ordenação;
- Itens de construção:
Completamento;
Resposta curta;
Resposta restrita;
Grupo III
Gramática

20%

- Itens de Seleção:
Escolha múltipla / Verdadeiro ou Falso;
- Itens de construção:
Completamento;
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Grupo IV
Escrita

25%

- Itens de construção:
Resposta extensa (de 160 até um máximo de 260 palavras)

Componente ORAL
1.

Questionário oral a partir de um texto escrito
Interação aluno/examinador (11 – 12 minutos)

2.

Desenvolvimento de um tópico temático a partir do texto

100%

em análise (3 – 4 minutos)

Caracterização geral
 As duas componentes da prova são realizadas em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados a compreensão do oral, a leitura, a educação literária, gramática e

a escrita (componente escrita); no outro, avalia-se a expressão oral, leitura, educação literária e a gramática (componente oral).
 A classificação da prova (escrita + oral) corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações das duas componentes, expressas na escala

percentual de 0 a 100, conforme o ponto 13 do artigo 11.º do Despacho Normativo 10-A /2021de 22 de março.
Critérios Gerais de Classificação

Componente 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.
Nos itens cujos critérios de classificação se apresentam organizados por níveis de desempenho, qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero
pontos.
As provas em que se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou extensa escrita integralmente em maiúsculas são sujeitas a uma desvalorização de três pontos na
classificação total.
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Componente Oral
Aspetos a valorizar
 Utilização correta e fluente do vocabulário e de estruturas gramaticais diversificadas
 Capacidade de manter o diálogo
 Coerência e coesão do discurso oral
Aspetos a desvalorizar
 Incorreção no domínio da expressão oral – até 50%
 Vazio de conteúdo ou o afastamento do assunto nas respostas – até 50%

Duração da prova
Componente ESCRITA

A prova tem a duração de 90 minutos.
Componente ORAL
A prova tem a duração de 15 minutos (máximo).
Material autorizado

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

Prova 91 – Português

Página 3 de 3

