Agrupamento de Escolas
Patrício Prazeres
INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

PORTUGUÊS

2021

Prova 41

4.º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino básico da
disciplina de português a realizar em 2021, nomeadamente:
 Objeto de avaliação
 Caracterização e estrutura da prova
 Critérios gerais de classificação
 Duração
 Material

Objeto de avaliação
A prova tem por referência O Perfil dos Alunos à Saida da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais
de Português.
A prova avalia as aprendizagens nos domínios de: Oralidade; Leitura, Educação Literária; Gramática e Escrita.
Caracterização e estrutura da prova
A prova tem uma componente oral e uma componente escrita.
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Quadro 1 - Síntese da estrutura da prova oral e Valorização dos temas
Prova Oral
Estrutura
Grupos

Cotações

I

30

Domínios

Oralidade

Conteúdos/Parâmetros
*Prestar atenção ao que ouve
para:
*Se apropriar de novos vocábulos;
*Responder a questões acerca do
que ouviu;
*Identificar informação essencial e
acessória;
*Identificar informação implícita e
explícita;
*Utilizar técnicas para registar,
tratar e reter informação.

Itens

Nº de questões

*escolha
múltipla

5

Quadro 2 - Síntese da estrutura da prova oral e Valorização dos temas
Prova Escrita
Estrutura
Grupos

Cotações

Domínios

Conteúdos/Parâmetros
Itens
*Interpretar textos, de expressão

I

20

Leitura

literária e não literária, de
diferentes géneros

10

4

*resposta extensa

1

*escolha múltipla

Educação
Literária

*resposta restrita

*palavras agudas, graves e
esdrúxulas
*nomes/adjetivos
*função sintática: predicado
III

20

Gramática

*graus dos adjetivos

questões

*escolha múltipla

* associação
*ordenação
II

Nº de

*resposta curta
*escolha múltipla

1
1
3
2
1

3

*resposta curta

1
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*pronomes (pessoais,
possessivos, demonstrativos)
*verbos

*completamento

*Tema e topologia;

*resposta extensa

*Coerência e pertinência da
informação;
IV

20

Escrita

(orientada)

2

1

*Estrutura e coesão;
*Morfologia e sintaxe;
*Repertório vocabular;
*Ortografia.

Critérios gerais de classificação
A prova escrita é realizada no enunciado.
A prova é cotada para 100 pontos, distribuídos de acordo com os quadros anteriores.
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de
classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
Deve ser atribuído 0 sempre que o aluno não responda a um item ou a resposta seja ilegível.
Itens de seleção:
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas.
Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
Itens de construção:
Nos itens de construção, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas.
Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.

Duração
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.

Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, esferográfica ou caneta de tinta azul ou preta.
A folha de rascunho fornecida ao aluno não será recolhida para classificação.
Não é permitido o uso de corretor.
Não é permitido consultar o dicionário.
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