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Ano Letivo 2019/2020 

Informação-Prova  

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

Disciplina: Português                                                                                                           Código: 91 

1.ª Fase / 2.ª Fase 

                                                                                                                                                               

Tipo de Prova: Escrita                                                                                 Duração da Prova: 90 minutos 

                                                       Tolerância: 30 minutos 

 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º Ciclo da disciplina de Português, a realizar em 
2020, nomeadamente: 
 
• Objeto de avaliação  
• Caracterização da prova  
• Material  
• Duração  
• Critérios gerais de classificação 
 
 
Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, o Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais. 1 
 
A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo 
sobre os domínios da Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Escrita. 
 
 
Caracterização da prova 
 
A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos. 
 
A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 — Distribuição da cotação 
 

Grupos Domínios Cotação (em pontos) 

I Leitura 25 

II Educação Literária 30 

III Gramática 20 

IV Escrita 25 

 
 
 
_________________________________________________ 
 
 

 
1 

Informação disponível em http://www.dge.mec.pt/portugues. 

 

http://www.dge.mec.pt/portugues
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Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios. 
 

O Grupo I e o Grupo II têm como suporte, respetivamente, textos não literários e textos literários e podem integrar 
itens de seleção e itens de construção. 

 

No Grupo II, além da interpretação de textos/excertos em presença, a resposta aos itens pode implicar a mobilização 
de conhecimentos sobre as obras estudadas no 9.º ano. 
 

O Grupo III pode integrar itens de seleção e itens de construção. 
 

O Grupo IV é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta orientações no que respeita à 
tipologia textual, ao tema e à extensão da resposta (de 160 a 260 palavras). 
 
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 
 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos) 

 

Itens de seleção 

 

Escolha múltipla 
Associação 
Ordenação 
Completamento 

6 a 10 3 a 5 

 

Itens de construção 

 

Completamento 
Resposta curta 
Resposta restrita 

6 a 10 2 a 10 

Resposta extensa 1 25 

 
 

Material 
 

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

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
 

Não é permitida a consulta de dicionário. 
 

Não é permitido o uso de corretor. 
 

Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 
 
Classificação final na disciplina de Português  
 

A classificação final da prova escrita de Português é expressa na escala percentual de 0 a 100, arredondada às 

unidades, e posteriormente convertida na escala de 1 a 5.  

 

A classificação final da prova de Português constituída por duas componentes (escrita e oral) corresponde à média 

aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas nas duas componentes, expressas na escala 

de 0 a 100. A classificação final é posteriormente convertida na escala de 1 a 5.  
 

Critérios gerais de classificação 
 

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. 
 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro  
 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou extensa escrita 
integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos. 
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Itens de seleção 
 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Todas as outras 
respostas são classificadas com zero pontos. 
 
Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação 
da letra ou do número correspondente. 
 
Itens de construção 
 

Resposta de completamento e resposta curta 
 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, são atribuídas pontuações a respostas, total ou parcialmente 
corretas, de acordo com os critérios específicos. 
 

Se a resposta ao item contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos ou 
se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é-lhe atribuída a 
classificação de zero pontos. 
 

Resposta Restrita 
 

A cotação dos itens de resposta restrita é distribuída pelos parâmetros seguintes: aspetos de conteúdo (C) e aspetos 
de organização e correção da expressão escrita (F). 
 

Os critérios de classificação relativos aos aspetos de conteúdo 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 1 de desempenho é classificada com zero pontos. 
 

A classificação das respostas a estes itens resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas 
e da aplicação de fatores de desvalorização no âmbito do parâmetro F. 
 

A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo implica a classificação com zero pontos nos aspetos de 
organização e correção da expressão escrita. 
 

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou interpretações constantes dos critérios 
específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, 
desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos 
curriculares de referência. 
 

Relativamente ao parâmetro F, aplicam-se eventuais descontos relativos aos fatores de desvalorização apresentados 
no Quadro 3. 
 

Quadro 3 — Fatores de desvalorização no domínio da correção da expressão escrita 
 

Fatores de desvalorização 
N.º de 

ocorrências 
Desvalorização 

(pontos) 

 erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, erro de 
translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra 
maiúscula inicial) 

 erro de morfologia 

 erro inequívoco de pontuação, incumprimento de regra de citação 
ou de referência a título de obra 

 erro de sintaxe 

 impropriedade lexical 

4 ou + 

 

1 

 

 
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). 
Entende-se por erro inequívoco de pontuação aquele que representa uma infração de regras elementares ou que 
afeta a inteligibilidade do texto. 
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Nos casos em que a pontuação referente aos aspetos de conteúdo for igual ou inferior a um terço da prevista para 
este parâmetro, a pontuação máxima a atribuir ao parâmetro F é 1 ponto, tal como se apresenta no Quadro 4. 

 
Quadro 4 — Pontuação máxima a atribuir no parâmetro F em situações específicas 

 

Pontuação atribuída ao parâmetro C Pontuação máxima a atribuir no parâmetro F 

2 ou 1 1 

 
Sobre esse valor aplicam-se ainda eventuais descontos relativos aos fatores de desvalorização previstos no Quadro 3 
no domínio da organização e correção da expressão escrita. Estes descontos são efetuados até ao limite das 
pontuações indicadas para esse parâmetro. 
 
 
Resposta Extensa (Grupo IV) 
 
A cotação do item de resposta extensa é distribuída pelos parâmetros Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência do 
Conteúdo, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular, Ortografia.  
 
A um texto que se afaste totalmente ou do género/formato textual ou do tema solicitados no item, deve atribuir-se a 
classificação de 0 pontos (zero pontos) em todos os parâmetros.  
 
Se o texto não respeitar a extensão requerida, a classificação será sujeita a desvalorização, de acordo com a tabela 
seguinte: 
 
 

 

Níveis 
 

Descrição 
Desvalorização 

(pontos) 

2 Escreve um texto de 136 a 159 ou de 261 a 284 palavras. 1 

1 Escreve um texto de 55 a 135 palavras ou com mais de 284 palavras. 2 

Se a extensão do texto for inferior a 55 palavras, deve atribuir-se a classificação de 0 pontos (zero pontos) em 

todos os parâmetros. 

 

 
Parâmetro A: Género/Formato Textual 

 

 

Níveis 
 

Descritores de desempenho 
 

Pontuação 

 
3 

Redige um texto em que cumpre integralmente a instrução quanto ao género/formato 

textual solicitado. 

 
5 

 
2 

Redige um texto em que cumpre de forma incompleta a instrução quanto ao género/formato 

textual solicitado. 

 
3 

1 Redige um texto em que cumpre de forma muito incompleta a instrução quanto ao género/ 

formato textual solicitado. 
1 

 

Nota 1. A pertinência da informação e o cumprimento do tema são avaliados no parâmetro B. 

Nota 2. A um texto que se afaste totalmente do género/formato textual solicitado, atribui-se a classificação de zero pontos em 

todos os parâmetros. 
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Parâmetro B: Tema e Pertinência da Informação 
 

 

Níveis 
 

Descritores de desempenho 
 

Pontuação 

4 Redige um texto em que cumpre a instrução quanto ao tema. 5 

3 Redige um texto em que cumpre a instrução quanto ao tema embora com falhas. 4 

2 Redige um texto com desvios temáticos. 3 

 
1 

Trata o tema dado de forma muito vaga ou aborda-o num plano secundário e revela 

falhas no que respeita à informação mobilizada, ao vocabulário usado e/ou à progressão 

da informação. 

 
1 

Nota 1. A pertinência da informação e a adequação do vocabulário devem ser analisadas sempre em função do tema desenvolvido. 

Nota 2. A um texto que se afaste totalmente do tema proposto, atribui-se a classificação de zero pontos em todos os parâmetros. 

 
Parâmetro C: Organização e Coesão Textuais 

 

 

Níveis 
 

Descritores de desempenho 
 

Pontuação 

3 Redige um texto bem organizado e coeso.  5 

2 Redige um texto com falhas quanto aos mecanismos de organização e coesão textuais. 3 

 

1 

Redige um texto pouco organizado, com ruturas de coesão frequentes causadas por 

lacunas e/ou repetições nominais e/ou pronominais desnecessárias. 

 

1 

         Nota – A um texto que resulte num conjunto de enunciados desconexos, deve atribuir-se a classificação de zero pontos neste 

parâmetro. 

 

Parâmetro D: Morfologia, Sintaxe e Pontuação 
 

 

Níveis 
 

Descritores de desempenho 
 

Pontuação 

 
3 

Redige um texto em que, de um modo geral, 

‒ domina processos de conexão intrafrásica (concordância, flexão verbal, propriedades de 

seleção – regências verbais, argumentos do verbo); 

‒ aplica regras relativas aos sinais de pontuação e aos sinais auxiliares de escrita. 

 
 

5 

 

2 

Redige um texto com incorreções nos processos de conexão intrafrásica e/ou na aplicação 

de regras relativas aos sinais de pontuação e aos sinais auxiliares de escrita. 

 

3 

 
1 

Redige um texto com  muitas  incorreções  nos  processos  de  conexão  intrafrásica,  o 

que afeta a inteligibilidade do texto, e/ou na aplicação de regras relativas aos sinais   de 

pontuação e aos sinais auxiliares de escrita (pontua sistematicamente de forma incorreta). 

 
1 

Nota – Deve atribuir-se a classificação de zero pontos neste parâmetro quando o aluno escreve predominantemente frases 

mal estruturadas ou não-frases ou quando não utiliza sinais de pontuação. 

 

Parâmetro E: Ortografia 
 

 

Níveis 
 

Descritores de desempenho 
 

Pontuação 

3 de 0 a 4 erros 5 

2 de 5 a 10 erros 3 

1 de 11 a 16 erros 1 

Nota – No âmbito do parâmetro (E) Ortografia, 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). 


