MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA
Ano Letivo 2019/2020

3.º Ciclo do Ensino Básico
PORTUGUÊS - 92

1. Objeto da avaliação
A prova tem por referência o Programa de Português do Ensino Básico e as Metas
Curriculares de Português para o Ensino Básico e permite avaliar aprendizagens passíveis de
avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos domínios da Leitura, da Educação
Literária, da Gramática e da Escrita.
Relativamente ao domínio da Educação Literária, a prova pode incluir textos que constam
da «Lista de obras e textos para Educação Literária» (Metas Curriculares de Português) ou
outros textos representativos da literatura portuguesa e da literatura estrangeira.

2. Caracterização da prova/estrutura
Os itens têm como suporte um ou mais textos.
A prova é cotada para 100 pontos.

Grupo I – Leitura
 Texto informativo.
 Questões de escolha múltipla
 Questões de associação
Grupo II – Educação Literária
 Obras e textos para Educação Literária (Metas Curriculares de Português).
 Auto da Barca do Inferno, Gil Vicente
 Os Lusíadas, Luís de Camões
 Questões de relacionamento
 Questões de interpretação
 Questões de verificação de leitura
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Grupo III – Gramática
 Conhecimento sistematizado da Gramática do português padrão.
 Todas as funções sintáticas estudadas;
 Orações coordenadas e subordinadas;
 Todos os tempos simples;
 Todos os modos;
 Relações entre palavras.
Grupo IV – Escrita
 Domínio do processo de escrita, no seu uso multifuncional.
Texto narrativo, correto e bem estruturado, com um mínimo de 120 e um máximo de
240 palavras, seguindo uma instrução.
Atentar na:
 Caligrafia
 Ortografia
 Pontuação
 Estrutura das frases e dos parágrafos
 Coerência
 Coesão

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.
Não serão aplicados descontos na forma se a resposta tiver erros ortográficos ou erros
de sintaxe ou morfologia.
Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo IV) integram os
parâmetros Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e
Coesão, Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular, Ortografia.

4. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, com 30 minutos de tolerância.

5. Material autorizado
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 permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.
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