MARIA JOSÉ
RIBEIRO DE
BARROS CÁLIX

Prova de Equivalência à Frequência de

Português

Assinado de forma digital
por MARIA JOSÉ RIBEIRO DE
BARROS CÁLIX
Dados: 2020.06.12 10:59:37
+01'00'

Prova 91 | 2020 – Tipo Escrita
3º Ciclo do Ensino Básico

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho

Informação n.º 9.2020
1ª: Data-Escrita: 08/07/2020 Hora: 09:30
1ª: Data-Oral: 10 /07/ 2020 Hora: 14:30
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2ª Data-Oral: 03 /09/ 2020
Hora: 09:30

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à
Frequência da disciplina de Português do 3.º ciclo do ensino básico, 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 os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas
Curriculares de Português do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais). A prova permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada,
incidindo sobre quatro domínios de referência: Leitura, Educação Literária, Gramática,
Escrita.

Caracterização da prova
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por
exemplo, resposta restrita e resposta extensa).
Os itens podem ter como suporte textos literários e textos não literários.
A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina.
As respostas aos itens podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras e os
textos obrigatoriamente estudados no 9.º ano de escolaridade (por exemplo, para escrever
um pequeno comentário crítico ou uma breve exposição, ou para estabelecer relações de
intertextualidade).
A prova integra um item de resposta extensa (de 160 até um máximo de 260 palavras).
A prova é cotada para 100 pontos.
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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.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino
(modelo oficial).

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

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta, resulta da aplicação de critérios gerais e critérios
específicos de classificação 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 que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que
surgir em primeiro lugar.

ITENS DE SELEÇÃO
•

Escolha múltipla

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a
única opção correta.
ITENS DE CONSTRUÇÃO
•

Resposta curta/ completamento

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

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.
A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo implica a classificação
com zero pontos nos aspetos de correção linguística.

•

Resposta extensa

A cotação do 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.
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.
A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro A (Género/Formato
Textual) ou no parâmetro B (Tema e Pertinência da Informação) implica a atribuição
de zero pontos nos restantes parâmetros.
A indicação de um número mínimo de 160 e de um máximo de 260 palavras, para a
elaboração da resposta, significa que os limites explicitados correspondem a
requisitos relativos à extensão de texto e devem ser respeitados. O incumprimento
desses limites implica a desvalorização parcial ou total da resposta, de acordo com
os critérios específicos.

Prova 91 | 3

