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INFORMAÇÃO — PROVA  DE  EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

_______________________________________________________________________________ 

PORTUGUÊS                                                                                    maio  de 2020 

_______________________________________________________________________________ 

Prova 91 | 2020 

_______________________________________________________________________________ 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Alunos abrangidos pelo Despacho Normativo nº 3-A/2020) 

_______________________________________________________________________________ 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova 91 de equivalência à frequência, 

3.ºciclo, disciplina de Português, a realizar em 2020, nomeadamente:  

 

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova  

• Critérios gerais de classificação  

• Material          

• Duração  

 

Objeto de avaliação  

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

bem como Aprendizagens essenciais e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Compreensão do oral, 

da Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Escrita.  
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Caracterização da prova  

 

Todas as respostas são registadas no enunciado da prova. 

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

outros domínios.  

                 Os itens podem ter como suporte textos não literários e textos literários e podem 

integrar itens de seleção e itens de completamento e/ou construção (por exemplo, resposta 

restrita e resposta extensa). 

                Além da interpretação de textos/excertos em presença, a resposta aos itens pode 

implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras estudadas. (Por exemplo, para escrever 

um pequeno comentário crítico ou uma breve exposição, ou para estabelecer relações de 

intertextualidade.) 

               Na classificação de respostas a alguns itens, além de aspetos de conteúdo, podem ser 

considerados aspetos de correção linguística. 

             A prova integra um item de resposta extensa (de 160 até um máximo de 260 palavras) em 

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

informação, vocabulário, organização textual, morfologia, sintaxe, pontuação, ortografia, 

havendo lugar a descontos se esse limite não for respeitado e a atribuição de zero pontos se os 

alunos não escreverem um mínimo de 55 palavras. 

           Os itens que têm como suporte um texto oral são orientados por uma gravação  

 que, além desse texto, inclui instruções e pausas para leitura e resposta. 

            

            A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Material  

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

preta que os examinandos devem trazer.  

           Não é permitida a consulta de dicionários ou de outros recursos. 

           Não é permitido o uso de corretor nem de lápis.  

Duração  

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

 A mencionada  prova  tem como  referência  o Programa e as Metas Curriculares de Português 

do Ensino Básico,  bem como  o documento  das Aprendizagens essenciais e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre os 

domínios da leitura/educação literária, gramática e oralidade (expressão oral e compreensão 

oral). 

 

A prova está cotada para 100 pontos. 

 

Serão factores de desvalorização o vazio de conteúdo das respostas, o afastamento das 

informações solicitadas e/ou do tema proposto e as incorrecções da língua reiteradas, mesmo 

que o conteúdo esteja correto.  

 

O examinando não precisa de se fazer acompanhar de material para a prova oral, pois os 

examinadores fornecerão textos e/ou outros documentos/recursos que possam ser necessários. 

Não é permitida a consulta de dicionários ou de quaisquer outros recursos. 

 

Esta prova tem a duração de 15 minutos. 

 

 


