
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE  OLIVEIRA DO HOSPITAL 

I N F O R M A Ç Ã O  –  P R O V A  D E  E Q U I V A L Ê N C I A  À  F R E Q U Ê N C I A  

CICLO 1.º CICLO 

DISCIPLINA PLNM 

CÓDIGO 43 

ANO DE ESCOLARIDADE 4.º 

TIPO DE PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME 90 MINUTOS 

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME S/ TOLERÂNCIA 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do 

Ensino Básico, de julho de 2015, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura, Escrita, 

Educação Literária e Gramática. 

 Conteúdos  

LEITURA 

Um dos textos será narrativo; 

Outro informativo. 

 GRAMÁTICA 

 Classe das palavras; 

 Relações entre palavras; 

. Estrutura da frase; 

Texto; 

Pontuação; 

Ortografia. 

ESCRITA 

Organização textual e correção linguística. 

 

 

 

 



2. CARATERÍSTICAS E ESTRUTURA 
 O aluno realiza a prova no enunciado. A prova é constituída por quatro grupos, 

distribuídos por dois cadernos (caderno 1 e caderno 2).  

 No Grupo I e II avaliam-se as aprendizagens nos domínios da Leitura e da Escrita.  

 Nestes grupos constará, um texto de caráter informativo e um texto narrativo 
respetivamente, os quais serão suporte aos itens de seleção e de construção.  
 

 No Grupo III, avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática, através de itens de 
seleção e de itens de construção. 
 

 O Grupo IV, que avalia a aprendizagem no domínio da Escrita, é constituído por um 
item de resposta extensa, o qual apresenta orientações no que respeita à tipologia textual, ao 
tema e à extensão. 

 
 A prova é cotada para 100 pontos. 

 
 Valorização relativa dos domínios 

 

Grupo I Educação Literária  20 pontos 

Grupo II Leitura 30 pontos 

Grupo III Gramática 20 pontos 

Grupo IV Escrita 30 pontos 

 
 

Tipologia de itens Números de itens Cotação por item 

Itens de seleção 6 a 14 3 

Itens de 
construção 

Resposta 
curta ou 
restrita 

6 a 14 2 a 8 

Resposta 
extensa 

 
1 

 
30 

 

 

 

3. 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 e é expressa por um número inteiro, 
previsto, na grelha de classificação. 
 

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

  A prova é sujeita a uma desvalorização de três pontos quando, pelo menos, uma 
resposta restrita ou uma resposta extensa esteja  escrita integralmente em maiúsculas. 

 
Itens de seleção 
 

 Só é atribuída cotação aos itens cujas respostas estejam integralmente corretas e 
completas. 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. 
 
 



3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

Itens de construção 
 

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

 

 Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação 
apresentam-se organizados por níveis de desempenho, ao qual corresponde uma 
dada pontuação. 

 

 Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero 
pontos.  

 

 A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por 
níveis de desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem 
enquadradas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações 
específicas.  

 

 O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a 
resposta seja classificada com zero pontos.  

 

 Nos itens de resposta restrita, as respostas são classificadas tendo em conta, além do 
conteúdo, a organização e a correção da expressão escrita nos planos ortográfico, 
morfológico, lexical, sintático e de pontuação.  

 

 No domínio da organização e correção da expressão escrita, considera-se, em cada 
resposta, o número de ocorrências de erro nos planos indicados, com a combinação 
seguinte: — conjunto A: planos ortográfico, morfológico e de pontuação; — conjunto 
B: planos lexical e sintático. 

 

 No 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. 

 

 Neste item, estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre 
que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois 
níveis descritos consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível 
intercalar que os separa. 

 

 

4. MATERIAL AUTORIZADO 
 O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

preta ou azul indelével.  
 As respostas são registadas no enunciado da prova.  
 A folha de rascunho fornecida ao aluno não será recolhida para classificação. 
 É permitida a consulta de dicionário. 
 Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

5. DURAÇÃO 
 A prova tem uma duração de 90 minutos distribuídos da seguinte forma: 
 Caderno 1 – 60 minutos 

   Caderno 2 – 30 minutos 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico em 01.06.2020 



 


