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Introdução 

 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 

Frequência de Português, regulamentada pelo Despacho normativo n.º 7-A/2022, de 24 de 

março (vulgo, Regulamento de Exames), que prevê a equivalência à frequência do 3.º 

Ciclo do Ensino Básico (CEB), constituído por três anos de escolaridade, em conformidade 

com os planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, que 

estabelece os princípios orientadores da organização, da gestão e do desenvolvimento dos 

currículos dos ensinos básico e secundário, bem como da avaliação e certificação dos 

conhecimentos e capacidades desenvolvidos pelos alunos, aplicáveis às diversas ofertas 

curriculares do ensino básico e do ensino secundário, e Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de 

agosto, que visa materializar a execução dos princípios enunciados neste, definindo as 

regras de avaliação dos alunos que frequentam os três ciclos do ensino básico, atendendo, 

ainda, aos domínios e conteúdos definidos pelas Aprendizagens Essenciais definidas para 

a disciplina. 

               

1.  Objeto de Avaliação 
 

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

Aprendizagens Essenciais da disciplina de Português para o 3.º ciclo do ensino básico e 

permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, nos domínios da Leitura, da Escrita, da Educação Literária e da Gramática.  
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Relativamente ao domínio da Educação Literária, a prova pode incluir textos que 

constam da «Lista de obras e textos para Educação Literária» ou outros textos 

representativos da literatura portuguesa e da literatura estrangeira. 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Português para o ensino 

básico e permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada, nos domínios da Leitura, da Escrita, da Educação Literária e da 

Gramática.  

  

2. Características e estrutura 
 

Os itens podem ter como suporte um ou mais textos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

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

Quadro 1 — Valorização dos domínios 

Domínios 

Cotação 

(em pontos) 

 

Grupo I — Compreensão oral 10 

Grupo II — Leitura 20 

Grupo III — Educação Literária 25 

Grupo IV — Gramática 20 

Grupo V — Escrita 25 

 

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

aprendizagens de outros domínios. 

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

Quadro 2. 
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Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

Associação 

Ordenação 

Completamento 

12 a 20 2 a 8 

Itens de construção 

Completamento 

Resposta curta 

5 a 10 

3 a 6 

Resposta restrita  4 a 10 

Resposta extensa 25 

 

 

 

3. Critérios 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.  

  

 

 

 

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 só é atribuída às respostas em que a 

sequência apresentada esteja integralmente correta e completa. Todas as outras respostas 

são classificadas com zero pontos. 
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 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: 

a) conteúdo (C); 

b) organização e correção da expressão escrita (F). 

 

 No domínio da organização e correção da expressão escrita (F), estão previstos 

descontos por aplicação dos fatores de desvalorização seguintes: 

 erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso indevido de letra minúscula ou 

de letra maiúscula inicial e erro de translineação) 

 erro de morfologia 

 erro de sintaxe 

 erro inequívoco de pontuação 

 impropriedade lexical 

 incumprimento de regra de citação ou de referência a título de obra 

  

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

pelos Parâmetros seguintes: (A) Género/ Formato textual, (B) Tema e Pertinência da 

Informação, (C) Organização e Coesão Textuais, (D) Morfologia e Sintaxe e Pontuação e (E) 

Ortografia.  

Caso a resposta não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e ao 

tipo de texto, é classificada com zero pontos em todos os parâmetros.  

Neste item, a indicação de um número mínimo e máximo de palavras, para a elaboração da 

resposta, significa que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão de 
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texto e devem ser respeitados. Se o aluno não cumprir a extensão requerida, a classificação é 

sujeita a desvalorização de 1 ou de 2 pontos. Se a extensão do texto for inferior a 1/3 do limite 

mínimo, a resposta é classificada com zero pontos em todos os parâmetros. 

 

4. Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos, estipulada por lei, em conformidade com os 

anexos do Regulamento de Exames. 

 

5. Material a utilizar 
 

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

indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

 

11 de maio de 2022 

 

O Coordenador do Departamento de Línguas A Diretora 

        João Augusto Vieira de Moura Resende Maria do Rosário Pinheiro da Cruz Tavares 

 

 


