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Informação – Prova de Equivalência à Frequência 

 

3º ciclo do Ensino Básico 

 (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de 

julho) 

 

 

PORTUGUÊS - 91 

 

TIPO DE PROVA: Componente ESCRITA + Componente Oral (E+O)

 

1. Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à 

Frequência da disciplina de Português, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais do Português e permite avaliar as aprendizagens nos cinco 

domínios de referência: Oralidade (compreensão), Leitura, Educação Literária, 

Gramática e Escrita. 

3. Características e estrutura da prova 

Prova escrita 

A Prova é cotada para 100 pontos.  

As respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

A valorização dos domínios na Prova, respetivos objetivos e tipologia de itens apresenta-

se no Quadro 1. 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de 

outros domínios. 
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GRUPOS/DOMÍNIOS OBJETIVOS 
TIPOLOGIA 

DE ITENS 
COTAÇÃO 

Grupo I 

COMPREENSÃO DO ORAL 

• Analisar a organização de um texto oral tendo em conta o género (diálogo, argumentativo, 
exposição e debate) e o objetivo comunicativo 

• Identificar informação explícita e deduzir informação implícita a partir de pistas textuais 

● itens de 

seleção 
 

Entre 10% 

e 15% 

Grupo II 

 

LEITURA  

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 

• Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes)  

• Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto 

• Expressar, de forma fundamentada, pontos de vista acerca dos textos lidos 

• Mobilizar conhecimentos sobre obras literárias portuguesas estudadas, de diferentes autores e 
géneros: Os Lusíadas, de Luís de Camões, o Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, narrativa e 

poesia  

• Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos manifestados nos textos 

● itens de 

seleção e/ ou 

de 

construção 

(resposta 

restrita  e 

extensa) 

 
 

Entre 40% 

e 45% 

Grupo III 

GRAMÁTICA 

• Identificar processos fonológicos de inserção, supressão e alteração de segmentos  

• Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos 

• Analisar frases simples e complexas para: identificação de constituintes; identificação de funções 

sintáticas; divisão e classificação de orações 

• Reconhecer os contextos obrigatórios de colocação do pronome pessoal em adjacência verbal 

• Distinguir diferentes relações semânticas entre palavras 

 

● itens de 

seleção e/ou 

resposta 

restrita 

20% 

Grupo IV 

ESCRITA 

• Elaborar textos narrativos ou de natureza argumentativa  

• Redigir textos coesos e coerentes, com progressão temática  

• Escrever com correção ortográfica e sintática, com vocabulário diversificado e uso correto dos 

sinais de pontuação. 

● item de 

resposta 

extensa  
25% 

  
  

 COTAÇÃO    

TOTAL 
100% 
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Tipo de prova: Prova oral 

A Prova é cotada para 100 pontos.  

 

Momento 1: Leitura de um texto e questionário sobre o mesmo 

Momento 2: análise de itens  gramaticais 

Momentos 3: Oralidade – apresentação de pontos de vista sobre a leitura da obra Os 

Lusíadas ou Auto da Barca do Inferno 

 

A valorização dos diferentes momentos e respetivos conteúdos apresenta-se no Quadro 

2. 

 

Quadro 2 

Momentos conteúdos cotação 

Primeiro 
Educação Literária 

● Texto poético 
50 pontos 

Segundo 

Gramática 

● Classes de palavras 

● Funções sintáticas 

15 pontos 

Terceiro 

Oralidade 

● Apresentação de pontos de 

vista sobre a leitura de uma 

obra de  leitura obrigatória no 

9º ano: Os Lusíadas, de Luís 

de Camões ou Auto da Barca 

do Inferno 

35 pontos 
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4. Critérios gerais de classificação 

Prova Escrita 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos para cada item.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos.  

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 escrita 

integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos. 

 

Itens de Seleção  

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas e completas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  

 

Itens de Construção  

Nos itens de completamento e nos de resposta curta são atribuídas pontuações a 

respostas total ou 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, a cotação é distribuída por parâmetros de conteúdo (C), 

de organização e de correção da expressão escrita (F).  

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

resposta seja classificada com zero pontos.  

Relativamente à organização do discurso, uma resposta que não evidencie estruturação 

textual adequada (exemplo: informação apresentada meramente em esquemas ou por 

tópicos) é desvalorizada em 1 ponto no parâmetro F.  
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Em relação ao item de resposta extensa, que constitui o Grupo V, a cotação é distribuída 

pelos parâmetros: Tema e Tipologia textual, Coerência e Pertinência da informação, 

Organização e Coesão, Morfologia, Sintaxe, Pontuação, Vocabulário, Ortografia.  

Neste item 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 47 palavras. 

 

Prova Oral  

São considerados os critérios para a classificação:  

I- Fluência da leitura 

II- Apreensão crítica do significado e da intenção do texto 

III- Clareza e fluência da expressão Oral 

IV- Correção e adequação discursiva 

V- Desenvolvimentos, sem desvios, dos assuntos propostos 

 

 

5. Material 

Prova Escrita 

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 Oral 

Todo o material necessário será facultado no momento da prova. 

6. Duração 

Prova Escrita – 90 minutos + 30 minutos de tolerância 

Prova Oral – 15 minutos 

 

 


