
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (B1) – Prova Escrita 2020 
 

Prova 44 

1º Ciclo 
 

 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1º Ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Português Língua Não Materna (A2), a realizar em 2020, nomeadamente: 

● Objeto de avaliação 

● Caracterização da prova 

● Critérios gerais de classificação 

● Material 

● Duração 

 
Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo com 

as instruções de realização. 

 

 

1. Objeto de avaliação 
A prova tem por referência as Orientações Programáticas de Português Língua Não Materna (A2) e outros 

documentos orientadores, com destaque para o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

(QECR). A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, incidindo sobre os domínios da Compreensão do Oral, da Leitura, da Escrita e das Competências 

Comunicativas. 

 

A resposta aos itens que avaliam cada um dos domínios referidos nas Orientações Programáticas (Leitura, 

Educação Literária, Gramática e Escrita) pode mobilizar aprendizagens de outros domínios. 

 

 

Domínios 

Leitura e compreensão escrita 

Vocabulário e gramática 

Escrita 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Caracterização da prova 
A prova apresenta três grupos de itens. 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do 

Programa. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa. 

Os itens podem ter como suporte um documento, como por exemplo: textos e imagens. 

 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e/ou ordenação) e itens de 

construção. 

 

 

3. 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 cotações 

encontram-se referidas no final da prova. 

 

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

- Sempre que haja duas respostas ao mesmo item, apenas é cotada a que se apresenta, na prova, em 
primeiro lugar. 
 
 
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 
Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados por 

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

 
 
 
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, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 
 
Não há lugar a classificações intermédias. 
 



 

 
 
 
 
Itens de construção 
Resposta pouco extensa 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

 

Resposta curta 

Nos itens de resposta curta em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de 

desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas 

são classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias. 

 
 

4. Material 

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

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

Não é permitido o uso de corretor, para correção de qualquer resposta, devendo riscar em caso de engano. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

 

 
5. Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 
 


