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

de final do 1.º Ciclo do Ensino Básico, da disciplina de Português Língua Não Materna, nível 

B1, a realizar em 2022 pelos alunos autopropostos.  

Este documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

Objeto de avaliação  

 
A prova deve ter por referência as Aprendizagens Essenciais de Português Língua Não 

Materna, nível B1, permitindo avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada, para os domínios da Leitura, Escrita, Gramática e Interação 

Cultural. 

Caracterização da prova ´ 

 
O aluno realiza a prova no enunciado. 

A prova é constituída por duas partes, apresentadas num único caderno. 

A prova é cotada para 100 (cem) pontos, apresentando uma organização em diversos 

grupos.  

A prova pode incluir itens de seleção (escolha múltipla; associação; ordenação; verdadeiro 

e falso e completamento) e itens de construção (completamento; resposta curta; resposta 

restrita). 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros 

domínios.  

O último grupo é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta 

orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão. 
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Critérios gerais de classificação 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos apresentados para cada item. 

As cotações encontram-se referidas no final da prova.  

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

zero pontos.  

Os critérios de classificação das respostas podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho. 

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

constantes dos 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. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a 

resposta seja classificada com zero pontos. 

 

 

Material 

 

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

preta. 

A folha de rascunho fornecida ao aluno não será objeto de classificação. 

É permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos (Parte I - 50min + Parte II - 40min). 

Após o período atribuído para a realização da Parte I, haverá um intervalo de 15 minutos. 

 

Concluída a Prova Escrita haverá um período de 15 minutos de intervalo, seguindo-se a 

Prova Oral (apresentada em documento próprio), que não deve ultrapassar os 15 minutos. 

 

 


