
INFORMAÇÃO | PROVA 

Ano Letivo: 2019-2020 

Prova de Equivalência à Frequência de Português 

Código da Prova: 91 

3º ciclo do Ensino Básico: 9.º ano 

Modalidade: Prova escrita (50%) e prova oral (50%) 

Fase: 1.ª e 2.ª 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º Ciclo da disciplina de 

Português, a realizar em 2020 de acordo com o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Material; 

 Duração. 

 

Informação – Prova de Equivalência à Frequência – Prova Escrita 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e 

permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos domínios 

da Oralidade (compreensão), da Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Escrita. 

 

Relativamente ao domínio da Educação Literária, a prova pode incluir textos que constam da lista 

de obras e textos para Educação Literária, apresentados no documento acima referido, ou outros textos 

representativos da literatura portuguesa e da literatura estrangeira. 

 

2. Caracterização da prova 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, 

textos, tabelas, gráficos, fotografias ou esquemas.  

 

A valorização dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 

 

 



Quadro 1 - Valorização relativa dos conteúdos 

Grupos Domínios de referência 
COTAÇÃO 

(em pontos) 

I 
Oralidade 

Itens de associação e/ou escolha múltipla. 
15 a 20 

II 

Leitura e Educação literária 

Texto A 

Itens de associação e/ou escolha múltipla.  

Texto B 

Itens de resposta curta sobre um texto literário.  

35 a 45 

III 

Gramática 

Itens de associação e/ou escolha múltipla sobre: 

 Funções sintáticas; 

 Classe de palavras; 

 Articulação entre frases; 

 Tipos de frases. 

15 a 20 

IV 
Escrita 

Item de resposta extensa. 
20 a 30 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

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

domínios. A resposta aos itens de cada um dos domínios de referência pode implicar a mobilização de 

aprendizagens dos outros domínios.  

Os itens da Oralidade (compreensão), da Leitura e da Educação Literária têm como suporte textos 

literários e textos não literários. A resposta aos itens que têm como suporte textos literários pode implicar 

a mobilização de conhecimentos sobre as obras e os textos obrigatoriamente estudados no 9.º ano de 

escolaridade. 

O domínio da Escrita integra um item de resposta extensa (de 100 até um máximo de 180 palavras) 

em que se avaliam os aspetos seguintes: extensão, formato/género textual, tema, pertinência da 

informação, organização textual, coesão textual, sintaxe, morfologia, pontuação, ortografia. 

A cotação total do item de associação ou escolha múltipla só é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em 

que seja assinalada uma opção incorreta ou mais do que uma opção. Não há lugar a classificações 

intermédias. 



Nos domínios da Leitura e da Educação Literária, além de aspetos de conteúdo, poderão ser 

considerados aspetos de correção linguística. Os fatores de desvalorização terão em conta: fuga total à 

pergunta; vazio de conteúdo; apresentação de dados que revelem contradição em relação aos elementos 

considerados corretos ou apresentação de dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos 

elementos solicitados; elaboração da resposta com base na cópia quando não solicitada.  

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

pontos.  

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

 

3. Material  

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta. 

As respostas são registadas no enunciado. A folha de rascunho fornecida ao aluno não será 

recolhida para classificação. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

4. Duração 

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

  



 

Informação – Prova de Equivalência à Frequência – Prova oral 

 

1.Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas de Português do Ensino Básico. Permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova constituída pela componente oral, de duração nunca 

superior a 15 minutos. 

 

A) Conhecimentos e Capacidades 

Domínios concetual e procedimental. 

 

B) Conteúdos 

A valorização relativa dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Valorização relativa dos domínios 

Competência Tipos de questões 

COTAÇÃO 

(em 

pontos) 

Oral 

PARTE I - Compreensão do oral 

 Compreender enunciados orais nas suas 

implicações linguísticas e paralinguísticas; 

 Apreender criticamente o significado e a 

intencionalidade de mensagens veiculadas 

em discursos variados. 

 

Compreensão das questões 

formuladas; 

Resposta a questões. 

50 pontos 

PARTE II - Expressão oral 

 Exprimir-se oralmente de forma 

desbloqueada e autónoma, em função de 

objetivos diversificados; 

 Comunicar oralmente tendo em conta a 

oportunidade, o tempo disponível e a 

situação. 

 Expor informações/opiniões sobre textos 

ou temas trabalhados nas aulas. 

 

 Relato de 

experiências/vivências. 

 Exposição de opiniões. 

 Resposta a questões. 

 

 

50 pontos 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 



 

2. Critérios de classificação 

 

Critérios gerais de classificação 

Parte I 

 Resposta correta a um conjunto de questões. 

Parte II 

 fluência; 

 propriedade e riqueza vocabular; 

 construção frásica; 

 adequação temática; 

 pertinência da informação. 

 

4. Material 

 

O aluno não necessita de qualquer material. 

 

5. Duração 

 

A prova tem a duração, no máximo, de 15 minutos. 

 

 

A Coordenadora de Área Disciplinar 

 

_____________________________ 

(Liseta Trindade) 

 

O Coordenador de Departamento 

 

_____________________________ 

(Martinho Pereira) 


