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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2020, nomeadamente:  

 

Objeto de avaliação 

 A prova escrita tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Português do 6º ano do 

Ensino Básico e 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. 

 A prova oral tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Português do 6º ano do 

Ensino Básico e permite avaliar o desempenho do aluno nos seguintes domínios: Leitura, 

Compreensão do Oral, Expressão Oral e Gramática.  

 

Características e Estrutura 

Caracterização da Prova Escrita 

 A prova é realizada no enunciado. 

 A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos. 

 O Grupo I, avalia a aprendizagem no domínio da Leitura e tem como suporte um texto não 

literário. 

 O Grupo II avalia a aprendizagem no domínio da Leitura e da Educação Literária e tem 

como suporte um texto literário. 

 O Grupo III avalia a aprendizagem no domínio da Gramática. 

 O Grupo IV avalia a aprendizagem no domínio da Escrita e apresenta orientações no que 

respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (de 140 a 200 palavras). 
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Estrutura da prova 

GRUPOS 
TIPOLOGIA DE ITENS Nº DE ITENS 

COTAÇÃO 

(PONTOS) 

I  
Leitura  

Itens de seleção: 
• Escolha múltipla 
• Associação/Correspondência 
• Completamento 
Itens de construção: 
• Resposta curta 
• Completamento 

5 a 10 
20 a 30 

II 
Educação Literária 

25 a 35 

5 a 10 II 
Gramática 

15 a 25 

III  
Escrita 

Itens de construção 
• Resposta extensa 

1 20 a 30 

 

Caracterização da Prova Oral 

 A prova tem por base a leitura em voz alta de um excerto de um texto do manual de 

Português. A partir da leitura, o aluno responde a questões de compreensão e de gramática 

de acordo com um guião previamente elaborado. Este guião servirá apenas como orientação, 

podendo o professor colocar questões alternativas com vista a facilitar a interação com o 

aluno. Após a análise do texto, serão colocadas questões de caráter geral de forma a que o 

aluno mantenha uma conversa informal sobre assuntos do seu interesse (férias, passatempos, 

animais de estimação,…).  

 

Critérios Gerais de Classificação 

 A classificação a atribuir a cada resposta é expressa por um número inteiro. 

 As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

 Caso o aluno utilize a(s) página(s) em branco que se encontra(m) no final da prova, 

qualquer resposta apresentada nesse espaço deve ser classificada se for possível identificar 

inequivocamente o item a que diz respeito. 

ITENS DE SELEÇÃO 

 Escolha múltipla e associação/correspondência 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção incorreta ou 

mais do que uma opção. 
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Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de 

um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 Resposta curta 

Os critérios de classificação podem apresentar-se organizados por níveis de desempenho. 

Nos itens em que os critérios não se apresentem organizados por níveis de desempenho, as 

respostas corretas são classificadas com a cotação total e as respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias. 

 

 Resposta restrita 

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 

Nestes itens, as respostas são classificadas tendo em conta, além do conteúdo, os planos 

ortográfico, de pontuação, lexical, morfológico e sintático.  

No domínio da correção da expressão escrita, considera-se, em cada resposta, o número de 

erros nos planos indicados, com a seguinte combinação:  

a) plano ortográfico1 e de pontuação; 

b) plano lexical, morfológico e sintático. 

Se a resposta não contiver os dados solicitados na pergunta é atribuída a classificação de zero 

pontos. 

 Resposta extensa 

O item de resposta extensa apresenta descritores de níveis de desempenho que integram os 

parâmetros: tema e tipologia; coerência e pertinência da informação; estrutura e coesão; 

morfologia e sintaxe; repertório vocabular; ortografia. 

Caso o texto não cumpra a instrução no que respeita ao tema e ao tipo de texto, é 

classificado com zero pontos em todos os parâmetros.  

O número mínimo e máximo de palavras2 deve ser respeitado. O incumprimento desse limite 

implica: 

– a desvalorização de um ou dois pontos, conforme indicado nos critérios específicos;  

– a classificação de zero pontos, se a extensão do texto for inferior a 1/3 do limite mínimo. 

 

Duração 

 A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
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Material Autorizado  

 Na prova escrita, o aluno apenas pode usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta. 

 As respostas são registadas no enunciado. 

 Não é permitido o uso de corretor. 

 Não é permitida a consulta de quaisquer dicionários. 

 

 

 
1 No plano ortográfico, são considerados também os erros de acentuação e de translineação, 

bem como o uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial.  
A repetição de um erro de ortografia na mesma palavra (incluindo erro de acentuação, erro 

de translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial) deve ser 

contabilizada como uma única ocorrência. 
2 Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por 

espaços em branco, mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen (exemplo: /di-
lo-ei/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (exemplo: /2012/). 

 


