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 Ministério da Educação 

Ano letivo de 2020/2021 

 

IN F O R M A Ç Ã O  –  PR O V A  D E  EQ UI V A L Ê N C I A  À  FR E Q U Ê N C I A  

CICLO 2º/3º CICLO 

CÓDIGO - DISCIPLINA 64/94 - PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (NÍVEL B1)  

ANO DE ESCOLARIDADE 6º/9º ANO 

TIPO DE PROVA ESCRITA E ORAL 

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME 90 MINUTOS + 15 MINUTOS 

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME 0 MINUTOS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente documento visa divulgar as características das provas de exame de equivalência à 

frequência da disciplina de Português Língua Não Materna, do 2º e do 3º ciclo do ensino básico, nas 

componentes escrita e oral, a realizar em 2021 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos 

de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor. 

 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos às provas: 
- Objeto de avaliação; 
- Caracterização da prova; 
- Critérios de classificação; 
- Material; 
- Duração. 

 
Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado 

dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo 
Aprendizagens Essenciais, em adequação ao nível de proficiência linguagem a que a prova diz respeito. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

 A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 
Aprendizagens Essenciais de Português Língua Não Materna (B1) e permite avaliar a aprendizagem 
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre cinco domínios de 
referência - Oralidade (compreensão), Leitura, Gramática, Escrita e Interação Cultural – e numa prova 
de interação e produção orais. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 
A prova é realizada em dois momentos distintos. Num momento, são avaliadas a compreensão do oral, 

a leitura, a gramática e a escrita (componente escrita das provas); no outro, avalia-se a interação e 
produção orais (componente oral das provas). Os itens têm como suporte estímulos orais, escritos (textos 
literários e não literários) e/ou visuais. 

 
 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
https://www.dge.mec.pt/portugues
https://www.dge.mec.pt/portugues
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A prova escrita: 
 
As respostas são registadas no enunciado da prova. 
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, 

resposta restrita e resposta extensa). 
Os itens podem ter como suporte textos literários e textos não literários. 
A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina. 
Na classificação das respostas a alguns itens, além de aspetos de conteúdo, podem ser considerados 

aspetos de correção linguística. 
A prova integra um item de resposta extensa (de 100 até um máximo de 150 palavras) em que se 

avaliam os aspetos seguintes: género/formato textual, tema, pertinência da informação, organização 
textual, coesão textual, morfologia, sintaxe, pontuação e ortografia. 

Os itens que têm como suporte um texto oral são orientados por uma gravação que, além desse texto, 
inclui instruções e pausas para leitura e resposta. 

 

A prova oral: 
 
Na interação e produção orais, avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e 

produção orais, que se desenvolvem em três momentos, recorrendo-se a um guião que os examinadores 
devem seguir. Os temas das atividades têm como referência o Quadro Europeu Comum de Referência 
para as Línguas (QECR), considerando os diferentes domínios em que as trocas verbais podem ocorrer 
(privado, público, profissional e educativo). Essas trocas verbais são operacionalizadas através dos atos 
discursivos, das sequências discursivas e dos formatos textuais indicados nos documentos de referência. 

 

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. 
No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que 

seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 
A prova é cotada para 100 pontos. 
 

   Itens de seleção 
 
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem ser 

atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 
Itens de construção 

 
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. 

Os erros de acentuação e de translineação, bem como o uso indevido de letra minúscula ou de letra 
maiúscula inicial, incluem-se no plano ortográfico. Em cada resposta, é contabilizada como uma única 
ocorrência quer a repetição de uma palavra com o mesmo erro ortográfico, quer a presença de mais de 
um erro na mesma palavra (incluindo acentuação, translineação e uso indevido de letra minúscula ou de 
letra maiúscula inicial). 

Em relação ao item de resposta extensa que constitui o Grupo IV, a cotação é distribuída pelos 
parâmetros Género/ Formato Textual; Tema e Pertinência da Informação; Organização e Coesão Textuais; 
Morfologia, Sintaxe e Pontuação; Ortografia.  
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 São classificadas com zero pontos as respostas em que se verifique o afastamento integral do 
Género/ Formato Textual e Tema e Pertinência da Informação ou cuja extensão seja inferior a 33 
palavras. 

A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da 
prova, em simultâneo com as instruções de realização. 

 

5. MATERIAL 

 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. A folha de rascunho fornecida ao aluno não será 

recolhida para classificação. 

Não é permitida a consulta de dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

6. DURAÇÃO 
 

  A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
 


