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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS – PROVA ESCRITA 

Prova 91 | 3.º Ciclo do Ensino Básico | 2020 

9.º Ano de Escolaridade 
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; Despacho Normativo n.º 3-A/2020 de 5 de março;  

Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril 

_____________________________________________________________________________________  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 
3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2020, nomeadamente: 

  Objeto de avaliação; 
 Caracterização da prova; 
 Material; 
 Duração;  
 Critérios gerais de classificação. 
 
Objeto de avaliação 
A prova tem por referência o Programa, Metas Curriculares de Português do Ensino 

Básico e Aprendizagens Essenciais e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 
numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre cinco domínios de referência: 
Oralidade (compreensão), Leitura, Educação Literária, Gramática, Escrita. 

 

Caracterização da prova  

As respostas são registadas no enunciado da prova. 
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 
Quadro 1 — Distribuição da cotação  

 

Grupos  Domínios  Cotação (em pontos) 

I Oralidade (compreensão) 10 

II Leitura 20 

III Educação Literária 25 

IV Gramática 20 

V Escrita  25 

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

outros domínios. 
Os Grupos I e II têm como suporte textos não literários e podem integrar itens de seleção, 

ordenação e de associação/correspondência.  
O Grupo III tem como suporte textos literários. A resposta aos itens deste grupo pode 

implicar, tanto a interpretação de textos/excertos em presença, como a mobilização de 
conhecimentos sobre as obras estudadas, e pode integrar itens de resposta restrita e de 
seleção, de construção e de associação/correspondência. 

O Grupo IV pode integrar itens de seleção, itens de construção e de 
associação/correspondência. 

O Grupo V é constituído por um item de resposta extensa (de 120 a 200 palavras), em 
que se avaliam os aspetos seguintes: extensão, formato/género textual, tema, pertinência da 
informação, vocabulário, organização textual, coesão textual, sintaxe, morfologia, pontuação, 
ortografia. 

As respostas aos itens podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras e 
os textos obrigatoriamente estudados no 9.º ano de escolaridade (por exemplo, para escrever 
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um pequeno comentário crítico ou uma breve exposição, ou para estabelecer relações de 
intertextualidade). 

Na classificação das respostas a alguns itens, além de aspetos de conteúdo, podem ser 
considerados aspetos de correção linguística. 

A prova é cotada para 100 pontos. 
 

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

preta.  
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. 

 
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. 

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

 
Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, 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.  

Nos itens de ordenação, a cotação do item é atribuída às respostas em que a sequência 
apresentada esteja correta. 

Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às 
respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

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

respostas totalmente corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente 
corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação 
apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 
corresponde uma dada pontuação. 

Em relação aos itens de resposta restrita, a cotação é distribuída pelos parâmetros 
seguintes: conteúdo (C) e organização e correção da expressão escrita (F). 

No domínio da organização e correção da expressão escrita (F), estão previstos 
descontos por aplicação dos seguintes fatores de desvalorização: 

- erro de ortografia e erro de translineação, exceto erros ortográficos que se prendam com 
a substituição de grafemas, fonemas e acentuação; 

- erro inequívoco de pontuação; 
- incumprimento de regra de citação ou de referência a título de obra. 
- erro de morfologia; 
- erro de sintaxe. 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a 

resposta seja classificada com zero pontos. A classificação com zero pontos nos aspetos de 
conteúdo (C) implica a classificação com zero pontos nos aspetos de organização e correção da 
expressão escrita (f). 

Em relação ao item de resposta extensa que constitui o Grupo V, a cotação é distribuída 
pelos diferentes parâmetros, em que se avaliam os aspetos seguintes: extensão, género/formato 
textual, tema, pertinência da informação, vocabulário, organização textual, coesão textual, 
morfologia, sintaxe, pontuação, ortografia. 



  

 
 
 


