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Prova 43

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

Objeto de avaliação
A provas têm por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA), as Aprendizagens
Essenciais relativas a Português Língua Não Materna – nível A2 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, a gramática, a escrita e a interação e produção
orais.

Caracterização e estrutura da prova
Componente oral
Avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais.

Componente escrita
Compreensão do oral
Avalia-se o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como suporte texto áudio.
Leitura e gramática
Avalia-se o desempenho do examinando na leitura e na gramática.
Escrita
Avalia-se o desempenho do examinando numa atividade de produção escrita.
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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). As respostas aos itens que avaliam cada um dos
domínios podem mobilizar aprendizagens de outros domínios.
A prova, nas componentes oral e escrita, é cotada para 100 pontos.

Critérios gerais de classificação
A prova escrita é realizada no enunciado.
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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