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ENSINO BÁSICO 

PORTUGUÊS  

LÍNGUA NÂO MATERNA 

2.º CICLO 

ANO LETIVO2020 / 2021 FASE 1.ª e 2.ª  

DURAÇÃO 90 Minutos 

CÓDIGOS PROVA 63 e 64 

TIPO PROVA Escrita 

 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

O presente documento divulga informação relativa às provas de equivalência à frequência do 2.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM), a realizar em 2021, de acordo com 

a legislação em vigor, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação 

• Caracterização das provas  

• Material  

• Duração  

 

 Objeto de avaliação   

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

Essenciais relativas a Português Língua Não Materna – níveis A2 e B1 e as orientações presentes no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR. 

Na prova, são objeto de avaliação os domínios da Leitura e Escrita, a Educação Literária e a Gramática, 

numa prova escrita de duração limitada. 

 Caracterização das provas  

As respostas aos itens que avaliam cada um dos domínios podem mobilizar aprendizagens de outros 

domínios.  

Os itens têm como suporte estímulos escritos (textos literários e não literários).  

Embora as provas incidam sobre as mesmas competências, salvaguardam-se algumas opções diferentes 

em função do nível de proficiência linguística.  

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla e associação) e itens de construção (por 

exemplo, resposta restrita e resposta extensa).  
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A prova é realizada no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos. 

A valorização relativa dos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

Grupos  Domínios Cotação  

Grupo I Leitura/Educação Literária 50 pontos 

Grupo II Gramática 20 pontos 

Grupo III Escrita 30 pontos 

Fatores de desvalorização na resposta extensa 

Uma resposta que não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e à tipologia 
textual é classificada com zero pontos em todos os parâmetros. 

A indicação de um número mínimo de 100 e de um número máximo de 150 palavras, para a elaboração da 
resposta, significa que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão de texto e 
devem ser respeitados. O incumprimento desses limites implica:  

— a desvalorização de 1 ponto, se a extensão do texto for de 80 a 120 ou de 151 a 174 palavras; 

— a desvalorização de 2 pontos, se a extensão do texto for de 47 a 115 palavras ou superior a 200 
palavras; 

— a desvalorização total, se a extensão do texto for inferior a 30 palavras (1/3 do limite mínimo). 

Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em 
branco, mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen (exemplo: /di-lo-ei/). Qualquer número 
conta como uma única palavra, independentemente dos algarismos que o constituam (exemplo: /2021/). 

 

 Material  

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

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.  


