INFORMAÇÃO
PROVA de EQUIVALÊNCIA à FREQUÊNCIA do ENSINO
BÁSICO - ORAL
DISCIPLINA - Português

Fase Única
Duração: 15 min

Código: 91| 2021

Tipo de Prova:
Oral

3º Ciclo do Ensino Básico

1. Introdução
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.° Ciclo do ensino básico da
disciplina de Português, a realizar em 2021, nomeadamente, à prova de equivalência à frequência do
ensino básico.
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Critérios gerais de classificação
Material
Duração

2. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e às Aprendizagens
Essenciais e visa avaliar as aprendizagens, numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre
cinco domínios de referência: Leitura, Educação Literária, Gramática e Oralidade

3. Caracterização da prova
Os itens podem ter como suporte um ou mais textos.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1 — Valorização dos domínios

Domínios
Leitura
Educação Literária
Gramática

Cotação (em pontos)
12 pontos
54 pontos
34 pontos

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
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Quadro 2 — Tipologia de itens
Itens de identificação

Itens de produção

Resposta restrita
Resposta curta
Resposta extensa

4. Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de
classificação apresentados para cada item.

Itens de identificação
Nos itens de identificação, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca
a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.

Itens de produção
Nos itens de resposta restrita e de resposta curta são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente
corretas, de acordo com os critérios específicos.
Em relação ao(s) item(ns) de resposta extensa, a cotação é distribuída pelos parâmetros: Conteúdo, Coerência
e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Sintaxe, Repertório Vocabular, Expressividade, Ritmo,
Dicção e Volume. Caso a resposta não cumpra de forma inequívoca a instrução, no que respeita ao Conteúdo,
é classificada com zero pontos em todos os parâmetros.

5. Material
O aluno não necessita de ser portador de qualquer tipo de material.

6. Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
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