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Introdução 
 
O presente documento divulga informação relativa à Prova Escrita de Português Língua Não 

Materna do 3.º Ciclo do Ensino Básico, a realizar, como prova de equivalência à frequência, 

pelos alunos autopropostos inseridos no nível de proficiência linguística B1. 

Neste documento, são dados a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova escrita. 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material autorizado 

 

Deve ser tido em consideração o regulamento no Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de 

março. 

 
 Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência as Orientações Programáticas de Português Língua Não 

Materna, as Aprendizagens Essenciais e as orientações presentes no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QERC, e permite avaliar a aprendizagem passível 

de avaliação em provas de duração limitada. 

Na prova, é objeto de avaliação a leitura, a gramática e a escrita . 

 
Ano Letivo 2019/2020 

INFORMAÇÃO-PROVA 

Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Disciplina: Português Língua Não Materna (B1) 

 
 

Tipo de Prova: Escrita  

Código: 94

1.ª e 2.ª Fases 

Duração da Prova: 90 minutos 

Tolerância: 30 minutos  
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Características e estrutura 

 
Os itens têm como suporte estímulos escritos (textos literários e/ou não literários e/ou 

visuais). 

As respostas à componente escrita da prova são registadas no enunciado da prova. 
 

A componente escrita da prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla e 

associação) e itens de construção (por exemplo, resposta restrita e resposta extensa). 

As respostas aos itens que avaliam cada um dos domínios podem mobilizar aprendizagens 

de outros domínios. 

Leitura e Gramática: Avalia-se o desempenho do examinando na leitura e na gramática. 

Escrita: Avalia-se o desempenho do examinando numa atividade de produção escrita, em que 

o número de palavras a escrever é de 30 a 40. 

 

 

 Critérios de classificação 

Na prova escrita, 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. 

Itens de seleção: A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a única opção correta. 

Itens de completamento: A cotação total do item só é atribuída a respostas totalmente 

corretas. 

Itens de construção: Nos itens de resposta curta e de resposta extensa, os critérios de 

classificação apresentam-se organizadas por níveis de desempenho, sendo a cada um 

desses níveis atribuída uma pontuação. No item de resposta extensa, são desvalorizadas as 

respostas que não respeitem as indicações. 

 
 
 

Quadro 1 – Estrutura e distribuição da cotação na prova escrita 
 

 
Domínios 

Cotação (em pontos) 

Leitura e 
Gramática 

70 

Escrita  
30 
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Quadro 2 – Conversão da classificação final 
 

CLASSIFICAÇÃO DE 0 A 100% NÍVEL 

0 a 19 1 

20 a 49 2 

50 a 69 3 

70 a 89 4 

90 a 100 5 

 

A classificação final da prova de Português Língua Não Materna com duas componentes 

(escrita e oral) resulta da média aritmética simples das duas provas. As provas são 

cotadas para 100 pontos, sendo convertidas numa escala de 1 a 5. 

 

 Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 
 

 Material autorizado 

O aluno apenas pode usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 


