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  Ano Letivo 2020/2021 

 
INFORMAÇÃO – PROVA 

 
Prova de Equivalência à Frequência do 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 
  Disciplina: Português                                           Código: 61 

                                       1.ª e 2.ª Fases 

  Tipo de Prova: Escrita e Oral                      Duração: Escrita: 90 minutos 

                                                                                                                                                          Oral: 15 minutos 

 
 

Introdução  
 
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2.º Ciclo da 

disciplina de Português, a realizar em 2021, nomeadamente: 
 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura / Duração / Material autorizado 

 Critérios gerais de classificação 

 

 

           Objeto de avaliação 
 
A Prova de Equivalência à Frequência, dirigida a alunos autopropostos do 6.º Ano de escolaridade, tem 

por referência os documentos curriculares em vigor, Programa e as Metas Curriculares de Português do 

Ensino Básico / Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de acordo com o estipulado no 

ponto 2 da página 4 da Carta de Solicitação n.º 1/2018, de 2 de novembro, e as Aprendizagens 

Essenciais, em vigor de acordo com o previsto no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, 

na interseção com o que se encontra inscrito nos demais documentos curriculares em vigor e permite 

avaliar a aprendizagem numa prova escrita e oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios da 

Oralidade, Leitura, Educação Literária, Gramática e Escrita. 

A prova avalia as aprendizagens desenvolvidas nos domínios que constam no quadro de caracterização e 

pode mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores, refletindo uma visão integradora dos 

diferentes domínios. 

 

      Características e estrutura / Duração / Material autorizado  
 
A prova escrita é cotada para 100 pontos, tal como a prova oral. 

Apresentam-se no quadro 1 as características, a duração e o material autorizado nas duas provas. 

 

 

 

  

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
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Quadro 1 – Características da prova escrita e da prova oral 

 

Domínios Cotação Estrutura / Duração Material autorizado 

Prova Escrita 

 
Leitura 
 

20% 

 
A prova é constituída por um 

único caderno que avalia os 

domínios da Leitura, 

Educação Literária, Escrita e 

Gramática. 
 
As respostas são registadas 

no enunciado.  
 
A prova tem a duração de 90 

minutos. 
 

 

 

Requerido ao aluno:  

• caneta ou esferográfica 

de tinta azul ou preta.  

 

Não permitido:  

• corretor;  

• dicionário. 

 
Educação Literária 
 

30 % 

 
Gramática 
 

20 % 

Escrita 30 % 

Prova Oral 

Oralidade 100 % 

 
 
A prova avalia o domínio da 

Oralidade: compreensão e a 

expressão oral. 
 
A prova tem a duração de 15 

minutos. 
 

Requerido ao aluno:  

• caneta ou esferográfica 

de tinta azul ou preta.  

 

Não permitido:  

• dicionário. 

 
 
           Critérios gerais de classificação 

 
A prova é cotada na escala percentual de 0 a 100, sendo a sua classificação final convertida na escala de 

níveis de 1 a 5, de acordo com o quadro 2. 

 

Quadro 2 – Classificação da Prova 

 

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 

 

  
Nas Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Básico constituídas por mais do que uma 

componente (escrita e oral), a classificação das provas corresponde à média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações das duas componentes, expressas na escala de 0 a 100. 
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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. 

Itens de seleção 

Nestes itens, 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. 

No item de resposta extensa é distribuída pelos parâmetros seguintes: (A) Género/Formato Textual, (B) 

Tema e Pertinência da Informação, (C) Organização e Coesão Textuais, (D) Morfologia, Sintaxe e 

Pontuação e (E) Ortografia. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdos relativos a cada item implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

  

 

 


