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INFORMAÇÃO–PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA 
(A2 e B1)  2020 

Níveis de proficiência          Códigos das provas          Ano de escolaridade 
                  A2                                    93                                     9º 
                  B1                                    94                                     9º 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º 

ciclo do ensino básico, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

 

As provas têm por referência os documentos curriculares em vigor (Orientações 

Programáticas de Português Língua Não Materna – PLNM e Aprendizagens Essenciais – 

Ensino Básico I Português Língua Não Materna – PLNM) e as orientações presentes no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR).  

Nas provas, são objeto de avaliação a compreensão do oral, a leitura e educação literária, 

a gramática e a escrita. 

 

Caracterização da prova 

 

Os itens têm como suporte estímulos orais, escritos (textos literários e não literários) e/ou 

visuais. 

Embora as provas incidam sobre as mesmas competências, salvaguardam-se algumas 

opções diferentes em função do nível de proficiência linguística. 

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

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1 
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Quadro 1 – Valorização dos domínios 

Domínios Cotação 

Grupo I –Oralidade (compreensão) 20 pontos 

Grupo II – Leitura e Educação Literária 40 pontos 

Grupo III – Gramática 15 pontos 

Grupo IV - Escrita 25 pontos 

 

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

considerados aspetos de correção linguística. 

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

domínios.  

Grupo I: inclui itens de seleção e tem como suporte textos não literários. 

Grupo II: pode integrar itens de seleção e itens de construção. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais textos, situando-se o número total 

aproximado de palavras do(s) texto(s) nos intervalos apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Número total aproximado de palavras dos 
textos 

Nível de proficiência Número de palavras 

A2 450-650 

B1 550-750 

 

Grupo III: pode integrar itens de seleção e itens de construção. 

Grupo IV: é constituído por um item de resposta extensa e apresenta orientações no que 

respeita ao tema e à extensão da resposta. 

O número de palavras a escrever é apresentado no Quadro 3. 

Quadro 3 – Número total aproximado de palavras do texto 

Nível de proficiência Número de palavras 

A2 70-100 

B1 90-120 
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A tipologia de itens e o número de itens apresentam-se no Quadro 4. 

           Quadro 4 – Tipologia e número de itens  

Tipologia de itens Número de itens 

Itens de seleção 

Verdadeiro/Falso 

Escolha múltipla 

Associação 

Transformação 

Completamento 

+/- 6 a 12 

Itens de construção 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

+/- 6 a 12 

Resposta extensa 1 

 
 
 

NOTA: para os alunos que beneficiam de adaptações curriculares não significativas e de 

adaptações no processo de avaliação, serão tidas em conta as medidas previstas nos 

respetivos Relatórios Técnico Pedagógicos.  

 
 

 
Critérios gerais de classificação 
 

▷ A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos 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 seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas. 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, podem ser atribuídas cotações intermédias de acordo com 

a correção linguística, a adequação, a clareza e a coerência da resposta com o texto e com 

a natureza das perguntas. 
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▷ Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa 

corresponde uma dada pontuação. 

▷ A prova integra um item de resposta extensa (de 70 ou 90 até um máximo de 100 ou 

120 palavras, conforme o nível de proficiência) em que se avaliam os aspetos seguintes: 

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

organização textual, coesão textual, morfologia, sintaxe, pontuação, ortografia. Serão 

desvalorizadas as respostas que não respeitem as indicações apresentadas relativamente 

à tipologia textual, ao tema ou à extensão. 

▷ O afastamento integral dos aspetos de conteúdo e/ou extensão relativos a cada item 

implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

 

Material 

 

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

preta.  

   Não é permitido o uso de corretor nem de dicionário. 

 

 

Duração 

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

 

Aprovada em Conselho Pedagógico de 3 de junho de 2020 

 

 


