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INFORMAÇÃO PROVA – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
Português (61) - Prova Escrita                               MAIO DE 2020 
 
Prova de 2020 
6.º Ano                                                                                                         2.º  Ciclo do Ensino Básico  

 

Introdução  

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Equivalência à Frequência do 6.º 
ano do ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2020.  
 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
 

• Objeto de avaliação  
• Caracterização da prova (características e estrutura); 
• Critérios gerais de classificação; 
• Duração; 
• Material autorizado. 

 

1. Objeto de avaliação  
 

• Leitura   
 
Texto informativo 
 
 

• Educação Literária: 

Noções de: 

- autor 

- obra 

- narrador 

- personagem 

- ação 

- ideias chave da narrativa 

- relações entre personagens 
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• Gramática :   
 

- classes de palavras 

- tempos verbais  

- sinónimos 

- análise sintática 

- frases simples / complexas 

 

• Escrita 
 

- produção escrita orientada 

 

 

2. Caracterização da prova (características e estrutura) 
 

As respostas são registadas em suporte de papel específico da EMEC fornecido pela escola ao aluno no 
momento de realização da prova. 

Grupo I – Leitura 

Grupo II – Educação Literária 

Grupo III – Gramática 

Grupo IV - Escrita 

 

Tipologia de itens 

 

.Todas as respostas são de carácter obrigatório 

. itens de ordenação  

. itens de escolha múltipla 

. itens de resposta curta 

. Itens de completamento 

. Itens de resposta extensa 
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3. Critérios gerais de classificação 

       
• Adequação das respostas às questões enunciadas 
 

• Rigor gráfico e asseio na produção textual 
 

• Tema e Tipologia 
 

• Coerência e Pertinência da Informação 
 

• Estrutura e Coesão 
 

• Morfologia e Sintaxe 
 

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. 
 
 
Itens de construção 

• Nos itens 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 curta em que se solicite o uso de metalinguagem, são 
classificadas com zero pontos as respostas que contenham abreviaturas ou representações 
ortográficas incorretas de termos literários ou linguísticos. 
 

• 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. 

 

• O Grupo II pode integrar um item de resposta extensa. Caso tal se verifique, são aplicados os 
critérios apresentados para os itens de resposta curta. 
 

• Em relação ao item de resposta extensa que constitui o Grupo IV, a cotação é distribuída pelos 
parâmetros: Tema e Tipologia; Coerência e Pertinência da Informação; Estrutura e Coesão; 
Morfologia e Sintaxe; Repertório Vocabular; 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 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. 
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• Serão valorizados: 

A utilização adequada da terminologia científica exigida em cada questão; o domínio de conteúdos; a 
objetividade; a organização da resposta; a apresentação; a expressão escrita correta e legível. 

 

 

4. Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos.  
 

 

5. Material autorizado 
 

Esferográfica azul ou preta 

 

                                                           
                                                          Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 27 de maio de 2020 
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