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 Ministério da Educação 

Ano letivo de 2021/2022 

 

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 3º CICLO 

CÓDIGO - DISCIPLINA 81 - PORTUGUÊS 

ANO DE ESCOLARIDADE 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 divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2022, de acordo com o Decreto-

Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico da 

educação inclusiva e com o Regulamento das provas de avaliação externa e das provas de 

equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário publicado no Despacho Normativo n.º 7-

A/2022, de 24 de março. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova  

• Critérios gerais de classificação 

• Material  

• Duração  

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

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 de duração limitada, incidindo sobre cinco domínios de referência: Oralidade 

(compreensão), Leitura, Educação Literária, Gramática, Escrita e numa prova oral de duração 

limitada, incidindo sobre oralidade (compreensão e expressão). 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 
O exame desta disciplina é constituído por Prova Escrita e Prova Oral. 

A classificação final da Prova de Equivalência à Frequência de Português resulta da média simples 

da Prova Escrita e da Prova Oral. 

Ambas as provas são cotadas na escala percentual de 0 a 100. 

 



81 - PORTUGUÊS (NE)   Página 2 de 4 

Prova Escrita 

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

Os itens podem ter como suporte textos literários e textos não literários.  

A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina.  

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por 

exemplo, resposta restrita e resposta extensa).  

As respostas aos itens podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras e os textos 

obrigatoriamente estudados no 9.º ano de escolaridade. 

Na classificação das respostas a alguns itens, além de aspetos de conteúdo, podem ser 

considerados aspetos de estruturação do discurso e de correção linguística. 

A prova integra um item de resposta extensa (de 100 até um máximo de 200 palavras) em que se 

avaliam os aspetos seguintes: extensão, género/formato textual, tema, pertinência da 

informação, vocabulário, organização textual, coesão textual, morfologia, sintaxe, pontuação, 

ortografia.  

Os itens que têm como suporte um texto oral são orientados por uma gravação/leitura que, além 

desse texto, inclui instruções e pausas para leitura e resposta.  

Prova Oral 

Avalia-se a interação e produção orais. 

 

Os itens têm como suporte estímulos orais, escritos e/ou visuais.  

 

A resolução da prova implica a mobilização, por parte dos examinandos, de competências e 

conhecimentos: compreensão dos textos em análise; produção de um discurso correto; 

articulação de ideias com pertinência; utilização do registo de língua adequado aos temas e à 

situação comunicativa; apresentação de ideias de forma estruturada; expressão de opiniões 

críticas; conhecimentos sobre as obras e os textos estudados no 9.º ano de escolaridade.  

 

Prova 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 ou fracionado, no 

caso das respostas do Grupo I, dando lugar a arredondamento no somatório final.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente 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. 

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). 
  

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
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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. 
 
Resposta restrita 

A cotação dos itens de resposta restrita é distribuída pelos parâmetros seguintes: aspetos de 

conteúdo (C) e aspetos de correção linguística (F). 

Os critérios de classificação relativos a cada parâmetro apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. 

A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto 

ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.  

Qualquer resposta que não atinja o nível de desempenho mais baixo é classificada com zero 

pontos. 

A classificação com zero pontos no parâmetro dos aspetos de conteúdo implica a classificação 

com zero pontos no parâmetro dos aspetos de correção linguística. 

Resposta extensa 
 

A cotação do item de resposta extensa é distribuída pelos parâmetros seguintes: (A) Formato 

Textual e Tema, (B) Tema e Pertinência da Informação, (C) Organização e Coesão Textuais, (D) 

Morfologia, Sintaxe e Pontuação e (E) Ortografia.  

 

Os critérios de classificação relativos aos parâmetros do item de resposta extensa apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho.  

 

A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto 

ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 

 

São classificadas com zero pontos as respostas em que se verifique o afastamento integral do 

tema e da tipologia ou cuja extensão seja inferior a 40 palavras. 

 

Prova Oral 

 

A classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

apresentados para cada item: estrutura e coesão do discurso vocabulário; fluência e dicção (na 

leitura); interpretação de um texto; articulação com outros textos / realidades.  

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

 



81 - PORTUGUÊS (NE)   Página 4 de 4 

4. MATERIAL 
 

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. 

 

5. DURAÇÃO 
 

A prova tem a duração de 90 minutos para a prova escrita e 15 minutos para a prova oral. 


