
 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

Português – Prova escrita                                                                             2021                                                                                             
 

 

Prova (41)  
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4.º Ano / 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 

 

 Introdução 
 

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do 1º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Português, a realizar em 2021.  

 
 Objeto de avaliação 

 Caraterização da prova 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material 

 Duração 

 

 

1- Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada, para os domínios da Leitura, da Educação Literária, da Gramática e 

da Escrita. 

 

2- Caraterização da prova  

A prova é cotada para 100 pontos num total de quatro grupos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização dos domínios  

 
Grupos 

 
Domínios 

 
Cotação 

(em pontos) 

I Leitura  
 

20 

II Educação Literária 
 

30 

III Gramática 
 

20 

IV Escrita 
 

30 

 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de 

outros domínios. 

O Grupo I e o Grupo II têm como suporte, respetivamente, um texto não literário e um 

texto literário e podem integrar itens de seleção e itens de construção. 

O Grupo III pode integrar itens de seleção e itens de construção. 

O Grupo IV é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta 

orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (pelo menos, 90 

palavras). 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresenta-se no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens  Número de itens 
Cotação 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO  

 

Escolha múltipla 

Associação  

Ordenação 

Completamento 

Verdadeiro/Falso 

6 a 14 

 
 

 
30 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 

6 a 14 

 
 

40 

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 de classificação apresentados para cada item. 

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. 

 

 

 

 

Itens de seleção 
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Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às 

respostas totalmente corretas, podendo ser atribuídas pontuações a respostas 

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. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. 

 

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, de 

pontuação, lexical, morfológico e sintático. 

 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a 

resposta seja classificada com zero pontos. 

 

No item de resposta extensa que constitui o Grupo IV, a cotação é distribuída pelos 

parâmetros Tema e Tipologia, Coerência e Estrutura da Informação, Morfologia e 

Sintaxe, Reportório Vocabular, Ortografia.  

 

4- Material 

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

ou preta, indelével. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

5- Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos distribuídos da seguinte forma: 

Parte 1 – 60 minutos; 

Parte 2 – 30 minutos. 
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Após a resolução da Parte 1, haverá um intervalo de 15 minutos. 

A Parte 1 é recolhida ao fim de 60 minutos.  

A Parte 2 é recolhida ao fim de 30 minutos.  
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………………………………………………………………………………….………… 
 

4.º Ano / 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 
    

Introdução 

 
 O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do 1º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Português, a realizar em 2021.                                                                                      

 
 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

2 - Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de 

duração limitada, para os domínios da Leitura, da Compreensão do Oral e da Expressão 

Oral. 

 

3 - Caracterização da prova  

A prova realiza-se oralmente. 

A prova é constituída por três momentos: 

. No 1º momento, avalia-se a Interpretação do texto ouvido, verificando-se a 

apropriação da compreensão global do texto e das ideias- chave. 

. No 2º momento, avalia-se o desempenho do aluno no domínio da Leitura, através da 

leitura do texto em voz alta. 
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. No 3º momento, avalia-se a Expressão Oral, através do reconto da história lida. 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios  

 
Momentos 

 
 

Domínios 

 
Cotação 

(em pontos) 

      1º momento Compreensão do Oral 
 

35 

      2º momento Leitura  

 
30 

 
 

      3º momento Expressão Oral 
 

35 

 

3 - Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada momento e é expressa em 

número inteiro previsto na grelha de classificação. 

Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao(s) tema(s) 

proposto(s). 

São considerados cinco critérios para a classificação do desempenho do aluno: I) 

Apreensão crítica do significado e da intenção do texto; II) Fluência da leitura; III) 

Correção, clareza e fluência da expressão oral. 

O entendimento que se faz dos critérios acima referidos é o seguinte: 

I) Apreensão crítica do significado e da intenção do texto – Refere-se à 

identificação das ideias/valores essências presentes no texto e à capacidade 

de se expressar criticamente sobre eles, destacando-se sentidos implícitos e 

fazendo inferências; 
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II) Fluência da leitura – refere-se à expressividade e ao ritmo adequado de 

leitura, à dicção e ao respeito pela pontuação; 

III) Correção, clareza e fluência da expressão oral – refere-se à capacidade de 

formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado, sem 

demasiadas hesitações, pausas ou reformulações que dificultem a 

compreensão ao(s) interlocutor(es), usando correta e adequadamente as 

estruturas gramaticais, o vocabulário, a pronúncia e a entoação; 

 

 

 

4 - Material 

O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pelo professor. 

5 - Duração  

A prova tem a duração de 15 minutos. 
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………………………………………………………………………………….………… 
 

4.º Ano / 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 

 

 

 Introdução                                                                                                                        
O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do 1º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Matemática, a realizar em 

2021. 

 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

1- Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Matemática e as Metas Curriculares de 

Matemática do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada. 

 

2- Caracterização da prova  

 

A prova é constituída por duas partes. 
 
A prova é realizada no enunciado. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo, textos, 

tabelas, figuras e gráficos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa 

ou à sequência dos seus conteúdos. 
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Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

domínios do programa. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

 
Temas 

 

 
Cotação 

(em pontos) 

Números e Operações 
 

40 
 

Geometria e Medidas 
 

30 

Organização e Tratamento de Dados 

 
 

30 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresenta-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens  Número de itens 
Cotação 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO  

 

Escolha múltipla 

Associação 

Ordenação 

Completamento 

5 a 10 

 

 
 

35 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

15 a 20 

 
 

65 
 

 

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. 
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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. 

 

Itens de seleção 

 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas, podendo ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

 

Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às 

respostas totalmente corretas, podendo ser atribuídas pontuações a respostas 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa 

corresponde uma dada pontuação. 

 

Salvo indicação em contrário no critério específico, a classificação a atribuir a cada 

resposta está sujeita a desvalorização correspondente a erros de cálculo que envolvam 

as quatro operações elementares. 

 

 

4- Material 

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

ou preta, indelével. 

O aluno realiza a prova no enunciado. 
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O uso de lápis e borracha só é permitido nos itens em que essa indicação é dada, 

nomeadamente, nas construções que envolvam a utilização de material de desenho. 

O aluno deve ser portador de material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua 

graduada e compasso). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5- Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 

Parte 1 – 60 minutos; 

Parte 2 – 30 minutos. 

Após a realização da Parte 1, haverá um intervalo de 15 minutos. 
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4.º Ano / 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 

 

 Introdução 
 

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do 1º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2021, no 

que diz respeito aos seguintes aspetos:  

 
 Objeto de avaliação 

 Caraterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

1- Objeto de avaliação 

A prova realiza-se a nível de escola e tem por referência o Programa e as Metas 

Curriculares de Inglês do Ensino Básico, bem como as orientações enunciadas no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação em prova escrita, de duração limitada, nos 

domínios da Compreensão Oral, da Compreensão Escrita, da Gramática e da Produção 

Escrita. 

 

2- Caraterização da prova  

A prova é constituída por duas partes, organizados num único caderno. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 

programáticos da área. 

A prova é realizada no enunciado. 
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Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo figuras, 

tabelas e textos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do Programa 

ou à sequência dos seus conteúdos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios  

Domínios 
 

Cotação 
(em pontos) 

               Compreensão Oral 
 

35 

               Compreensão Escrita 
 

35 

               Gramática 
 

15 

               Produção Escrita 
 

15 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 

2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens  Número de itens 
Cotação 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

 

Escolha múltipla 

Associação  

Ordenação 

Completamento 

Verdadeiro/Falso 

Legendagem 

13 a 16 

 
 
 

 
60 
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ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

5 a 8 

 
 

25 

Resposta extensa 1 
 

15 

 

3- Critérios gerais de classificação 

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, previsto na grelha de classificação. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas como corretas 

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. 

 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas, podendo ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

 

Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às 

respostas totalmente corretas, podendo ser atribuídas pontuações a respostas 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a 

resposta seja classificada com zero pontos. 
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4- Material 

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

ou preta indelével. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

5- Duração  

A prova tem a duração de 60 minutos. 
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Introdução 

 
 O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do 1º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Português, a realizar em 2021, 

no que diz respeito aos seguintes aspetos:  

                                                                                 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

1 - Objeto de avaliação 

A prova realiza-se a nível de escola e tem por referência o Programa e as Metas 

Curriculares de Inglês do Ensino Básico, bem como as orientações enunciadas no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação em prova escrita, de duração limitada, no domínio 

da Expressão Oral. 

 

2 - Caracterização da prova  

A prova é constituída por quatro momentos. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 

programáticos da área. 
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A prova é realizada oralmente, perante um júri. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo figuras, 

tabelas e textos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do Programa 

ou à sequência dos seus conteúdos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

3 - Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada momento e é expressa em 

número inteiro previsto na grelha de classificação. 

 

São considerados os seguintes critérios para a classificação do desempenho do aluno: 

Correção, clareza e fluência da expressão oral – refere-se à capacidade de 

formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado, sem demasiadas 

hesitações, pausas ou reformulações, que dificultem a compreensão ao(s) 

interlocutor(es), usando correta e adequadamente as estruturas gramaticais, o 

vocabulário, a pronúncia e a entoação. 

 

4 - Material 

Os materiais necessários à realização da prova serão, previamente, fornecidos aos 

alunos. 

 

5 - Duração  

A prova tem a duração de 15 minutos. 
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Introdução  

    
 O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do 1º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Expressões Artísticas, a realizar 

em 2021. 

   

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura 

• Critérios de classificação  

• Material  

• Duração      

                                                                                                        

1 - Objeto de avaliação 

 A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola e tem por referência o 

programa da área disciplinar de Expressões Artísticas do ensino básico, e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação em prova escrita e prova prática, de 

duração limitada, nos domínios das expressões.  

 

 Os domínios que constituem o objeto de avaliação são os que a seguir se 

discriminam, no que diz respeito à componente escrita:  

 

Domínios  

Descoberta e Organização de Superfícies 

Descoberta e Organização de Volumes  

 

Conteúdos  
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Descoberta e Organização de Superfícies:  

- Desenho 

- Pintura 

- Recorte  

- Colagem 

Descoberta e Organização de Volumes:  

- Construções  

 

.Os domínios que constituem o objeto de avaliação, da componente prática, são os que 

a seguir se discriminam: 

 

Domínios 

Experimentação, Desenvolvimento e Criação musical  

Jogos de exploração  

 

Conteúdos  

Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical:  

- Desenvolvimento auditivo  

- Expressão e criação musical  

- Representação do som  

 

Jogos de exploração:  

 -Corpo  

- Espaço 

 

 

2 - Caraterização da prova  

A prova é constituída por dois cadernos: 

Caderno 1 - Expressão e Educação Plástica  

Caderno 2 – Expressão e Educação Musical e Expressão e Educação Dramática  

 

No Caderno 1 avalia-se: o desenho da figura humana, a pintura, recorte, dobragem e 

montagem de um puzzle/ objeto e a construção de um objeto tridimensional.  

A cotação para o Caderno 1 é de 100 pontos. 
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No Caderno 2 avalia-se: a criação de sequências de movimentos, a capacidade de 

realizar batimentos, de identificar movimentos sonoros, notas musicais, entoar uma 

canção e dramatizar uma história perante o júri. 

A cotação para o Caderno 2 é de 100 pontos. 

 

A classificação da prova de Expressões Artísticas corresponde à média aritmética 

simples, arredondada às unidades, das classificações das duas componentes. 

 

3 - Critérios de classificação 

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, previsto na grelha de classificação. 

 

4 - Material 

Para a 1ª parte (Caderno 1): folha de prova, caneta, lápis de cor, tesoura, cola, papel 

branco e papel de lustro. 

 

Para a 2ª parte (Caderno 2): folha de prova, caneta, folha com um texto, instrumentos 

musicais. 

O Caderno 2 da prova será realizado perante um júri. 

 

 

5 - Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos:  

1ª parte: 45 minutos  

Intervalo: 15 minutos 

2ª parte: 45 minutos  
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Prova (44)  

………………………………………………………………………………….………… 
 

4.º Ano / 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 

 

 Introdução 
 

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do 1º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Português, a realizar em 2021.  

 
 Objeto de avaliação 

 Caraterização da prova 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material 

 Duração 

 

 

1- Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada, para os domínios da Leitura, da Educação Literária, da Gramática e 

da Escrita. 

 

2- Caraterização da prova  

A prova é cotada para 100 pontos num total de quatro grupos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização dos domínios  

 
Grupos 

 
Domínios 

 
Cotação 

(em pontos) 

I Leitura  
 

20 

II Educação Literária 
 

30 

III Gramática 
 

20 

IV Escrita 
 

30 

 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de 

outros domínios. 

O Grupo I e o Grupo II têm como suporte, respetivamente, um texto não literário e um 

texto literário e podem integrar itens de seleção e itens de construção. 

O Grupo III pode integrar itens de seleção e itens de construção. 

O Grupo IV é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta 

orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (pelo menos, 90 

palavras). 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresenta-se no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens  Número de itens 
Cotação 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO  

 

Escolha múltipla 

Associação  

Ordenação 

Completamento 

Verdadeiro/Falso 

6 a 14 

 
 

 
30 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 

6 a 14 

 
 

40 

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 de classificação apresentados para cada item. 

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. 

 

 

 

 

Itens de seleção 
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Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às 

respostas totalmente corretas, podendo ser atribuídas pontuações a respostas 

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. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. 

 

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, de 

pontuação, lexical, morfológico e sintático. 

 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a 

resposta seja classificada com zero pontos. 

 

No item de resposta extensa que constitui o Grupo IV, a cotação é distribuída pelos 

parâmetros Tema e Tipologia, Coerência e Estrutura da Informação, Morfologia e 

Sintaxe, Reportório Vocabular, Ortografia.  

 

4- Material 

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

ou preta, indelével. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

5- Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos distribuídos da seguinte forma: 

Parte 1 – 60 minutos; 

Parte 2 – 30 minutos. 
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Após a resolução da Parte 1, haverá um intervalo de 15 minutos. 

A Parte 1 é recolhida ao fim de 60 minutos.  

A Parte 2 é recolhida ao fim de 30 minutos.  
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Prova (22)  

………………………………………………………………………………….………… 
 

4.º Ano / 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 
 

 

 

      Introdução  

 
O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do 1º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Estudo do Meio, a realizar em 

2021 pelos alunos.  

                                                                                       

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura 

 Critérios de classificação 

 Material 

 Duração 

 

1- Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Estudo do Meio do Ensino Básico 

homologado e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita 

de duração limitada, nos domínios temáticos abaixo elencados. 

Domínios Temáticos 

À DECOBERTA DE SI MESMO  
 

 Reconhecer a existência dos ossos, dos músculos e da pele do corpo humano e 
as suas funções;  

 Identificar cuidados a ter com o corpo e regras de prevenção e segurança. 
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À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 
 

 Conhecer personagens e factos da história nacional (desde a formação de 
Portugal ao regime ditatorial). 

 
À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 
 

 Identificar os fenómenos dos estados da água; 

 Conhecer os planetas do sistema solar e as fases da Lua; 

 Localizar os maiores rios e elevações existentes em Portugal. 
 

À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS 
 

 Identificar aspetos e sinalizações da costa portuguesa; 

 Localizar os arquipélagos da Madeira e dos Açores; 

 Identificar oceanos e continentes; 

 Reconhecer aglomerados populacionais. 

 
À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E DOS OBJETOS 
 

 Classificar e descrever o comportamento dos materiais, do ar e do som; 

 Conhecer a aplicação de alguns cuidados na utilização e conservação dos 
objetos. 
 

À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE A NATUREZA E A SOCIEDADE 
 

 Identificar atividades produtivas nacionais e os seus principais produtos; 

 Identificar fatores que contribuem para a qualidade do ambiente, do ar e da 
água. 
 
 

2 - Caraterização da prova  

A prova apresenta seis grupos de itens. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 

programáticos da área. 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

 
A prova apresenta entre 20 e 30 itens, organizados num único caderno. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do Programa. 
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Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo, figuras, 

tabelas, textos e gráficos. 

A prova é constituída por itens de seleção (escolha múltipla, 

associação/correspondência e ordenação) e por itens de construção (resposta curta ou 

extensa). 

Nos itens de construção, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a 

uma expressão, a uma frase ou um número (itens de resposta curta), ou pode envolver 

opiniões ou justificações (itens de resposta extensa). 

A prova é cotada para 100 pontos. 

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

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos temas 

 
Temas 

 

 
Cotação 

(em pontos) 

À descoberta de si mesmo 23 

À descoberta dos outros e das instituições 20 

À descoberta do ambiente natural 20 

À descoberta das inter-relações entre espaços 15 

À descoberta dos materiais e dos objetos 10 

À descoberta das inter-relações entre a natureza e a 

sociedade 
12 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresenta-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
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Tipologia de itens  Número de itens 
Cotação 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO (15 a 20) 60 

 Escolha múltipla De 2 a 3 10 

 Associação/Correspondência De 4 a 6 25 

 Preenchimento de lacunas/Legendagem De 9 a 11 25 

ITENS DE CONSTRUÇÃO De 6 a 10 40 

 Resposta curta De 4 a 7 25 

 Resposta extensa De 2 a 3 15 

 

 

 3 - Critérios de classificação 

 

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, previsto na grelha de classificação. 

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. 

No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a 

grafia que seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente 

em vigor). 
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Itens de seleção 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca 

a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

- uma opção incorreta; 

- mais do que uma opção. 

 

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma 

dada pontuação.  

PREENCHIMENTO DE LACUNAS/LEGENDAGEM 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que se encontrem integralmente 

corretas e completas. 

São classificadas parcialmente as respostas em que: 

- sejam omitidos elementos da sequência textual/legenda solicitada. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

- seja apresentada uma sequência frásica/legendagem incorreta. 

 

Itens de construção 

Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho é atribuída, a cada 

um desses níveis, uma dada pontuação. No caso de, ponderados todos os dados 

contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-

-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 
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As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente 

os termos e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde 

que o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao solicitado. 

 

Nos itens cuja resposta envolve a apresentação de justificações ou opiniões, os critérios 

de classificação das respostas apresentam-se organizados por etapas e /ou por níveis de 

desempenho. A cada etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

 

4 - Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada uma caneta ou esferográfica de tinta 

azul ou preta indelével. 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 5- Duração  

A prova tem a duração de 60 minutos numa parte única. 
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………………………………………………………………………………….………… 
 
4.º Ano / 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
     

Introdução 
 
 O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do 1º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Português, a realizar em 2021.                                                                                     

 
 Objeto de avaliação 
 Caracterização da prova 
 Critérios gerais de classificação 
 Material 
 Duração 

 

1 - Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de 

duração limitada, para os domínios da Leitura, da Compreensão do Oral e da Expressão 

Oral. 

 

2 - Caracterização da prova  

A prova realiza-se oralmente. 

A prova é constituída por três momentos: 

. No 1º momento, avalia-se a Interpretação do texto ouvido, verificando-se a 

apropriação da compreensão global do texto e das ideias- chave. 

. No 2º momento, avalia-se o desempenho do aluno no domínio da Leitura, através da 

leitura do texto em voz alta. 

. No 3º momento, avalia-se a Expressão Oral, através do reconto da história lida. 
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A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios  

 
Momentos 

 
 

Domínios 

 
Cotação 

(em pontos) 

      1º momento Compreensão do Oral 
 

35 

      2º momento Leitura  
 

30 
 
 

      3º momento Expressão Oral 
 

35 

 

3 - Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada momento e é expressa em 

número inteiro previsto na grelha de classificação. 

Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao(s) tema(s) 

proposto(s). 

São considerados cinco critérios para a classificação do desempenho do aluno: I) 

Apreensão crítica do significado e da intenção do texto; II) Fluência da leitura; III) 

Correção, clareza e fluência da expressão oral. 

O entendimento que se faz dos critérios acima referidos é o seguinte: 

I) Apreensão crítica do significado e da intenção do texto – Refere-se à 

identificação das ideias/valores essências presentes no texto e à capacidade 

de se expressar criticamente sobre eles, destacando-se sentidos implícitos e 

fazendo inferências; 

 

II) Fluência da leitura – refere-se à expressividade e ao ritmo adequado de 

leitura, à dicção e ao respeito pela pontuação; 
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III) Correção, clareza e fluência da expressão oral – refere-se à capacidade de 

formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado, sem 

demasiadas hesitações, pausas ou reformulações que dificultem a 

compreensão ao(s) interlocutor(es), usando correta e adequadamente as 

estruturas gramaticais, o vocabulário, a pronúncia e a entoação; 

 
 

4 - Material 

O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pelo professor. 

 

5 - Duração  

A prova tem a duração de 15 minutos. 


