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O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à frequência da disciplina
de português de 6º ano, na prova escrita, a nível de escola, seguindo as orientações da JNE/2020, D.L.14G/2020,
Despacho normativo nº3/A 2020.

As  informações  apresentadas  neste  documento  não  dispensam  a  consulta  da  legislação  em vigor  relativa  ao
programa de Português do 2º ciclo, as Metas do Português do 2º ciclo, bem como as Aprendizagens Essenciais e o
Perfil do aluno.

1. Objeto de avaliação:

A prova tem por referência o Programa de Português do Ensino Básico e as Metas Curriculares de Português para o
2º ciclo nos domínios da Educação Literária, Leitura, Escrita e Gramática. No domínio da Gramática, serão avaliados
apenas os conteúdos comuns ao Programa de Português do Ensino Básico e às Metas Curriculares de Português. 

2. Caracterização da prova escrita:

A prova é dividida em três partes e constituída pelos seguintes domínios: 

Grupo I e II – avaliam-se as aprendizagens nos domínios da Educação Literária bem como a Leitura e a Escrita. Este
conjunto inclui, duas partes, cada uma contem um texto que constitui o suporte de itens de seleção, associação,
ordenação, escolha múltipla e completamento. Uma das partes tem como suporte um texto literário (narrativo, poético
ou dramático); a outra parte tem como suporte um texto de carácter informativo. 

No Grupo III, avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática, através de uma variedade de itens de seleção,
associação, ordenação, escolha múltipla e completamento.

O Grupo IV permite avaliar a aprendizagem no domínio da Escrita. Neste caso será solicitado ao aluno a elaboração
de um texto seguindo as instruções apresentadas.

3. Critérios de gerias de classificação

Valorização dos domínios:

 

Grupo I e II Educação Literária / 
Leitura e Escrita 

50 pontos 

Grupo III Gramática 20 pontos

Grupo IV Escrita 30 pontos 

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.

Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às respostas total ou
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos a elaborar.

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas
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totalmente corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo
com os critérios específicos.

No domínio da organização e correção da escrita, considera-se, em cada resposta, o número
de ocorrências de erro nos planos ortográfico, de pontuação, lexical, morfológico e sintático.

 

5. Duração

A prova terá a duração de 90 minutos.

6. Material
A prova é realizada no enunciado, com uma caneta esferográfica preta ou azul, não é permitido o uso do corretor,
mas será possível o uso de folhas de rascunho que não serão recolhidos com o enunciado.
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