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Ano de Escolaridade: 9.º 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Escrita de Equivalência à 

Frequência do 3.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Português, a realizar nas 1.ª e 2.ª 

fases em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Francês (L.E.II) do Ensino 

Básico (7.º, 8.º e 9.º anos) e respeita as adequações ao processo de avaliação (Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho). Deve também ser considerada a Norma e Guia para Aplicação de 

Condições Especiais na Realização de Provas e Exames JNE/2020. 

 

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

limitada, relacionando e aplicando os conhecimentos dos vários domínios abordados. 

A prova enquadra-se num conjunto de capacidades: 

 Conhecimento de vocabulário específico; 

 Utilização correta da linguagem;   

 Interpretação/análise de textos;   

 Reconhecimento de factos e compreensão de conceitos;   

Utilização de argumentação coerente ao relacionar factos e conceitos. 

 

Interpretação e produção de texto 

Interpretação e produção de tipos de texto variados (expositivos, argumentativos, opinião, 

etc.) que concretizam macro funções do discurso (narração, descrição, argumentação, etc.), a 

que estão associadas intenções de comunicação (relatar eventos, dar opinião, explicar, 

contrapor, persuadir, etc.).  
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova encontra-se dividida em quatro partes:  

Grupo I – Compreensão Oral; 

Grupo II – Leitura; 

Grupo III – Gramática; 

Grupo IV – Expressão escrita; 

 

As respostas são registadas no enunciado da prova. A prova inclui itens de seleção (por 

exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta restrita e resposta 

extensa). Os itens podem ter como suporte textos literários e textos não literários. A prova 

reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina. As respostas aos itens 

podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras e os textos estudados (por 

exemplo, para escrever 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 e a sua estrutura sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

Grupos Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

GRUPO I 

Compreensão Oral 

 

 Seguir orientações e informações com 
algum pormenor.  

 

 Seguir instruções simples.  

10 

GRUPO II 

Leitura e 

Compreensão de 

Texto  

 Interpretar textos de diferentes tipologias e 

graus de complexidade. 

 Responder por escrito, de forma completa, 

a questões sobre um texto.  

 Responder com eficácia e correção a 

instruções de trabalho, detetando 

rigorosamente o foco da pergunta. 

 Identificar e reconhecer o valor dos 

recursos expressivos já estudados. 

 Reconhecer a forma como o texto está 

estruturado, atribuindo títulos a partes e 

subpartes. 

30 
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Grupos Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

 Relacionar a estruturação do texto com a 

construção da significação e com a intenção 

do autor. 

GRUPO III 

Gramática  

 Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe 

do português. 

 Reconhecer propriedades das palavras e 

formas de organização do léxico. 

30 

GRUPO IV 

Expressão Escrita  
 Interação escrita ou produção escrita sobre 

um dos temas abordados. 
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, 

previsto na grelha de classificação. 

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

zero pontos. 

 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Associação/correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta 

qualquer associação/ correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com 

mais do que um elemento do outro conjunto. É classificada com zero pontos qualquer resposta 

que não atinja o nível um de desempenho. 
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Ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente 

correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de Construção 

Resposta curta 

Nos itens de resposta curta e nos itens de completamento, são atribuídas pontuações a 

respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  

Se a resposta ao item contiver elementos que excedam o solicitado, dados que revelem 

contradição em relação aos elementos considerados corretos ou se apresentar dados cuja 

irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é-lhe atribuída a 

classificação de zero pontos.  

 

Resposta restrita 

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, 

tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.  

A cotação dos itens de resposta restrita é distribuída pelos parâmetros seguintes: aspetos de 

conteúdo (C) e aspetos de correção linguística (F).  

Os critérios de classificação relativos a cada parâmetro apresentam-se organizados por níveis 

de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Qualquer 

resposta que não atinja o nível de desempenho mais baixo é classificada com zero pontos.  

A classificação com zero pontos no parâmetro dos aspetos de conteúdo implica a classificação 

com zero pontos no parâmetro dos aspetos de correção linguística.  

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou interpretações constantes 

nos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com 

aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado 

ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência.  

No parâmetro relativo aos aspetos de correção linguística (F), é considerada a ocorrência de 

cada um dos erros identificados no Quadro 2.  
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Quadro 2- Tipos de erro 

 Erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, erro de translineação e uso indevido de 

letra minúscula ou de letra maiúscula inicial); 

 Erro de morfologia; 

 Erro de sintaxe; 

 Erro inequívoco de pontuação; 

 Impropriedade lexical; 

 Incumprimento das regras de citação ou de referência a título de obra. 

 

Resposta extensa 

Os critérios de classificação dos itens de resposta extensa (Grupo V) apresentam-se 

organizados por cinco níveis de desempenho, em cada um dos parâmetros seguintes: (A) 

Género/Formato Textual, (B) Tema e Pertinência da Informação, (C) Organização e Coesão 

Textuais, (D) Morfologia, Sintaxe e Pontuação e (E) Ortografia.  

As respostas em que não seja tratado o tema proposto são classificadas com zero pontos em 

todos os parâmetros.  

A indicação de um número mínimo de 160 e de um máximo de 260 palavras, para a elaboração 

da resposta, significa que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão 

de texto e devem ser respeitados. O incumprimento desses limites implica a desvalorização 

parcial ou total da resposta, de acordo com os critérios específicos.  

As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao 

solicitado, podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos 

critérios específicos de classificação desde que a linguagem usada em alternativa seja 

adequada e rigorosa. Nestes casos, os elementos de resposta cientificamente válidos devem 

ser classificados de acordo com os descritores apresentados. 

 

MATERIAL 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

Não é permitido o uso de corretor.  

Não é permitido o uso do dicionário. 
 

DURAÇÃO 

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


