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INFORMAÇÃO PROVA | 2021 | EQUIVALÊNCIA À FREQUENCIA  

Português Língua Não Materna (A2) – Componente Escrita e Componente Oral 

 Prova Nº 93    

3.º Ciclo do Ensino Básico                        Despacho normativo nº 10-A/2021 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 3.º 

ciclo do ensino básico, da disciplina de Português Língua Não Materna (A2), a realizar em 

2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material utilizado 

• Duração 

 

A prova é realizada em dois momentos distintos. Num momento, são avaliadas a compreensão 

do oral, a leitura, a gramática e a escrita (componente escrita da prova); no outro, avalia-se a 

interação e produção orais (componente oral da prova).  

 

COMPONENTE ESCRITA 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA), as 

Orientações Programáticas de Português Língua Não Materna, as Aprendizagens Essenciais 

relativas a Português Língua Não Materna – nível A2 e as orientações presentes no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR, disponíveis em www.dge.mec.pt.  

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, incidindo sobre os domínios: 

• Compreensão do Oral; 

• Leitura; 

• Gramática; 

• Escrita. 

 

 

http://www.dge.mec.pt/
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

As respostas à componente escrita são registadas no enunciado da prova. 

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

 

A distribuição da cotação pelos grupos na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I Oralidade (compreensão) 10 a 20 

II Leitura e Educação Literária 35 a 45 

III Gramática 15 a 25 

IV Escrita 20 a 30 

 

A resposta aos itens que avaliam 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. Os 

domínios da Oralidade (compreensão), da Leitura, da Educação Literária e da Gramática 

podem integrar itens de seleção e itens de construção. Nos domínios da Leitura e da Educação 

Literária, além de aspetos de conteúdo, poderão ser considerados aspetos de correção 

linguística.  

O domínio da Escrita integra um item de resposta extensa em que se avaliam os aspetos 

seguintes: extensão, formato/género textual, tema, pertinência da informação, vocabulário, 

organização textual, coesão textual, sintaxe, morfologia, pontuação, ortografia. No que respeita 

à extensão desta resposta, os limites apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Limites, em número de palavras 
 

Código Resposta extensa  
93 90-130 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 3. 
 

Quadro 3 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

Associação 

Ordenação 

6 a 10 3 
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Completamento 

Itens de construção 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

5 a 12 2 a 8 

Resposta extensa 1 30 

CRITÉRIOS GERAIS 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 e é expressa por um número inteiro. 

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

zero pontos.  

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita 

integralmente em maiúsculas não é sujeita a desvalorização. 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e 

completas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às 

respostas totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente 

corretas de acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação, sendo 

a cotação distribuída por parâmetros de conteúdo (C) e de organização e correção da 

expressão escrita (F). 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta 

seja classificada com zero pontos. 

Resposta Extensa 

Em relação ao item de resposta extensa que constitui o Grupo IV, a cotação é distribuída pelos 

parâmetros Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, 

Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular e Ortografia, com critérios organizados por níveis 

de desempenho. Neste item, são desvalorizadas as respostas que não respeitem as indicações 

apresentadas relativamente à tipologia textual, ao tema ou à extensão. São classificadas com 

zero pontos as respostas em que se verifique o afastamento integral do tema e da tipologia ou 

cuja extensão seja inferior a 30 palavras. 
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MATERIAL UTILIZADO 

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

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

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. 

 

DURAÇÃO 

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

compreensão do oral avaliada nos primeiros 15 minutos. 

 

COMPONENTE ORAL 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA), as 

Orientações Programáticas de Português Língua Não Materna, as Aprendizagens Essenciais 

relativas a Português Língua Não Materna – nível A2 e as orientações presentes no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR, disponíveis em www.dge.mec.pt.  

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração 

limitada, incidindo sobre os domínios: 

• Interação Oral; 

• Produção Oral; 

• Leitura. 
 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é constituída por dois grupos de itens, avaliando-se: 

 

- No Grupo I, a aprendizagem no domínio da Leitura e Interação Oral. Esta parte constitui o 

suporte de itens de leitura em voz alta de um texto numa situação comunicacional, 

identificação/seleção de informação e de aplicação de conceitos e conhecimentos a novas 

situações, através de exercícios de compreensão do texto lido, com resposta oral a algumas 

questões, tendo a descodificação de texto e a aplicação de conhecimentos. A leitura tem a 

cotação de 20 pontos; a Interação oral de 30 pontos. Total: 50 pontos. 

 

 

- No Grupo II, a aprendizagem no domínio da Produção Oral, constituído por dois itens. 

Apresentação/ Produção de texto oral através de uma imagem. Um dos itens engloba uma 

http://www.dge.mec.pt/
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resposta organizada. Este item tem a ver com a produção de um texto oral, tendo sido atribuído 

25 pontos. O segundo item diz respeito à adequação do discurso ao tema, ou seja, o discurso 

adequado à comunicação, com a cotação de 25 pontos. Total: 50 pontos. 

 

A estrutura da prova inclui itens sintetizados no quadro seguinte: 
 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

Domínios Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

• Leitura 

 

 

 

 

• Interação Oral   

• Noticiários (radiofónicos ou 

televisivos), filmes ou extratos de 

filmes, documentários ou extratos de 

documentários, videoclips; textos 

narrativos. 

 

• Relações sociais – escrever cartas / 

notas / bilhetes, diário, memórias, 

biografia/autobiografia, textos 

narrativos curtos/excertos. 

 

 

20 

 

 

 

 

 

30 

Produção Oral: 

 

• Planificação, coerência e 

apresentação do texto. 

 

• Adequação do discurso ao tema, e 

à situação comunicacional 

 . Apresentação/ Produção de texto oral  

- Identificação e organização de situações 

comunicacionais; 

- Desenvolvimento do tema/ Pertinência; 

-Vocabulário adequado e 

variado/Fluência/ Articulação; 

-Construção de enunciados  

frásicos/Acuidade lexical e correção 

gramatical/Coerência gramatical. 

 

25 

 

 

 

 

 

25 

 
 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da 

aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação. 

1. As respostas que não sejam claras são classificadas com zero pontos. A classificação 

a atribuir a cada item deve ser sempre uma das cotações incluídas nos respetivos 

critérios específicos de classificação. 

2. A ambiguidade da resposta implica a atribuição de zero pontos. 

3. Nos itens em que deve ser avaliada a correção linguística, devem ser tidos em conta os 

erros morfológicos e de sintaxe. 

4. Os níveis de desempenho que se descrevem, relativamente ao exercício de expressão 

oral, referem-se a aspetos relativos ao tema, articulação e coerência. Os níveis 
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intermédios não foram explicitados, a fim de que, assim, seja possível uma maior 

flexibilidade na atribuição das cotações. 

5. Devem ser atribuídos zero pontos, em todos os parâmetros, às produções orais que não 

cumpram a instrução no que respeita ao tema.    

 

 

MATERIAL UTILIZADO 

O aluno não necessita de qualquer material para a realização desta prova. 
 

 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

 

 


