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O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º 

Ciclo da disciplina de Português Língua Não Materna – Nível B1, a realizar em 2020, 
nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 
 
 OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Orientações 

Programáticas de Português Língua Não Materna – PLNM e Aprendizagens Essenciais – Ensino 
Básico e Ensino Secundário I Português Língua Não Materna – PLNM) e as orientações presentes 
no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR). 

Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, a leitura e a gramática, a escrita 
e a interação e produção orais. 

 
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 
A prova é realizada em dois momentos distintos. Num momento, são avaliadas a 

compreensão do oral, a leitura, a gramática e a escrita (componente escrita das provas); no outro, 
avalia-se a interação e produção orais (componente oral das provas). Os itens têm como suporte 
estímulos orais, escritos (textos literários e não literários) e/ou visuais.  

As respostas à componente escrita são registadas no enunciado da prova. 
A componente escrita da prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla e 

associação) e itens de construção (por exemplo, resposta restrita e resposta extensa). 
 
Prova Escrita 
 

Domínios Estrutura Número de 
questões 

Cotações 

 Compreensão do 
oral 

 
 
 
 
 

Grupo I 
Itens de seleção (escolha 
múltipla ou associação 
/correspondência) 

De 1 a 2 questões 10 a 20 
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 Leitura 
 
 
 
 
 

Grupo II 
 
Texto A e Texto B 
Itens de Construção 
(resposta curta, restrita ou 
extensa). 
 
Itens de seleção (escolha 
múltipla e ou associação/ 
correspondência 

De 1 a 7 questões 
 

30 a 40 

 Competências 
Comunicativas 
(Gramática) 

 
 
 
 
 

Grupo III 
Itens de construção 
(transformação de frases 
/completamento de frases). 
 
Itens de seleção (escolha 
múltipla) 
 

De 1 a 4 questões 15 a 25 

 Escrita 
 
 
 
 

Grupo IV   
Itens de construção 
(Produção de textos de 100 
a 150 palavras – resposta 
restrita ou extensa) 

Questão única 25 a 35 

   Total 
 
100 

 
Prova Oral 
 

A prova decorre em três momentos distintos:  
- 1º Momento-Interação examinador/examinando; 
- 2º Momento-Produção individual do examinando; 
- 3º Momento-Interação em pares e/ou em grupo, sempre que possível.     

O júri é constituído por três examinadores, em que um age como interlocutor e 
classificador e os outros dois como examinadores e classificadores.   

 
CRISTÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 
As duas provas, escrita e oral, são cotadas na escala percentual de 0 a 100 

correspondendo a classificação de exame à média aritmética simples, arredondada às unidades, 
das classificações das duas provas expressas em pontos percentuais e convertida posteriormente 
na escala de níveis de 1 a 5. 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação de critérios gerais e de 
critérios específicos de classificação. 
 
Prova escrita 

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

com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma 
resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz 
respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser 
considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

Nos itens de seleção, a cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de 
forma inequívoca a única opção correta. 
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Os itens de construção referentes à interação e produção escrita podem apresentar 
critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempenho. 

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 
correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido.  
 

Prova oral 

 

O quadro seguinte apresenta os conteúdos/temas, as competências e categorias que 

servirão de base à realização e avaliação da prova. 

Conteúdos e 
temas 

Competências Categorias para a avaliação da compreensão, interação e 
produção orais 

Áreas 
temáticas 
constantes na 
legislação em 
vigor e em 
documentação 
relativa à 
disciplina de 
PLNM, Nível 
B1 

- Compreensão, 
Interação e 
Produção Orais  
  
- Linguística 
- Pragmática 
- Sociocultural 

Âmbito 
 
 
 

20% 
 

Correção 
 
 
 

20% 

Fluência 
 
 
 

10% 

Interação 
 
 
 

25% 

Desenvolvimento 
temático e 
coerência 

 
25% 

Níveis de desempenho 
 

N5           N4             N3            N2               N1 

 

São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno:  
- Âmbito - refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à 

comunicação, em termos de variedade, extensão/espectro do conhecimento. 
- Correção - refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais e pronunciar as 

palavras de acordo com as regras do sistema linguístico e também de usar o vocabulário e a 
entoação adequados. 

- Fluência - refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo 
adequado ao contexto, sem que hesitações, pausas ou reformulações exijam demasiado esforço 
de compreensão ao(s) interlocutor(es). 

- Desenvolvimento Temático– refere-se à capacidade de utilizar conhecimentos/informação 
e de se expressar sobre qualquer um dos temas prescritos pelo programa da disciplina. 

- Coerência - refere-se à capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação, 
ativando componentes da competência discursiva.  

- Interação – refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro falante, 
envolvendo negociação de significado entre emissor e recetor da mensagem.  

Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de 
desempenho (N1, N2, N3, N4 e N5), correspondendo a cada um deles uma única pontuação. 
 
MATERIAL 

 
Prova escrita 

 
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével azul ou preta. 
Não é permitido o uso de dicionário. 
Não é permitido o uso de corretor.  
As folhas de rascunhos são fornecidas pelo estabelecimento de ensino e devidamente 

assinadas pelos vigilantes da prova. 
 

Prova oral 
 

Não é necessário qualquer material. 
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DURAÇÃO 
 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 
A prova oral não pode exceder os 15 minutos. 


