
 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 
 

Código 65/Página 1 
 

Cidadania e Desenvolvimento                                                                                   2021 
 

 

Prova Oral 65 

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

6.º Ano / 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 
1. Introdução 
 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência de 2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento                                               

com vista a uma certificação de conclusão do 2.º ciclo do ensino básico, para alunos 

autopropostos. O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à 

prova: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material; 

• Duração; 

 
Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, para 

que fique devidamente informado sobre a prova que irá realizar. 

 
2. Objeto de avaliação 
 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens de acordo com os referenciais de base: O 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, o documento “Estratégia para a 

Cidadania e Desenvolvimento”, os domínios, os temas e as aprendizagens essenciais a 

desenvolver no segundo ciclo. 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de 

duração limitada. 
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CONTEÚDOS 
 
Consideram-se os seguintes conteúdos temáticos passíveis de avaliação: 

• Conceção de cidadania ativa;  

• Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências 

para uma Cultura da Democracia); 

• Domínios/ temas essenciais: 

 

Domínios Temas 

Direitos Humanos 
- Direito à Educação  

- Direito das crianças 

Interculturalidade 
- Diversidade, diálogo e partilha  

- A diferença como riqueza a valorizar  

Educação Ambiental 

- As alterações climáticas  

- A preservação dos oceanos  

- A importância da água   

- Património natural  

- A biodiversidade 

Saúde 

- Educação alimentar  

- Educação para os afetos  

- Atividade física  

- A higiene pessoal 

Instituições e Participação Democrática 

- Os órgãos do poder local e central do país 

- História e cidadania - A conquista da 

democracia ao longo da História de 

Portugal 

 - A participação nas decisões da turma/ 

escola/ sociedade  

- As instituições da UE/ONU/NATO/CPLP 

Segurança Rodoviária 

- Comportamentos de prevenção  

- Segurança enquanto peão, passageiro, 

condutor 
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3. Características e estrutura 
 
O tipo de prova é oral.  

A prova incidirá apenas sobres os dois domínios referidos anteriormente, tendo por 

suporte pequenos textos, imagens ou vídeos.  

A prova é classificada com um total de 100 pontos.  

A sequência de tarefas pode desenvolver os seguintes tipos de atividades:  

•Visionamento de um documentário/videoclip/notícia;  

•Leitura/audição de um texto (notícia/artigo de uma revista…) e resposta a questões 

relativas aos conteúdos temáticos envolvidos;  

•Análise de um "cartoon";  

•Visualização de imagens e resposta a questões relativas aos conteúdos temáticos 

presentes. 

 
 
4. Critérios gerais de classificação 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação e é expressa por um número, previsto na grelha de 

classificação.  

 

Na prova oral serão seguidos os seguintes critérios: 

• O aluno sabe interpretar, selecionar, organizar a informação e usar adequadamente a 

expressão oral para estruturar o pensamento e comunicar - adequação à situação de 

comunicação; resposta às questões colocadas, no registo adequado (eficácia 

comunicativa) - 25%  

• O aluno apresenta as suas opiniões, fundamentando-as e defendo-as com argumentos 

válidos - articulação das ideias; grau de desenvolvimento; uso de conectores, riqueza 

vocabular e outros elementos de coesão (coerência e organização) - 25%  

• O aluno no seu discurso manifesta tolerância e rejeita todas as formas de discriminação 

e de exclusão social - 25% 

 • O aluno analisa criticamente a realidade e escolhe a estratégia adequada à resolução 

da situação /problema - 25%  

 

• As respostas que se revelem totalmente desajustadas no conteúdo ou no registo são 

classificadas com zero pontos. 
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5. Material 
 
O material a utilizar será disponibilizado pelo professor interlocutor. 

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

indelével, azul ou preta. 

 
6. Duração 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
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História e Geografia de Portugal                                                                             2021 
 

 

Prova 05 

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

6.º Ano / 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 
1. Introdução 
 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência de 2.º ciclo do ensino básico da disciplina de História e Geografia de Portugal, 

com vista a uma certificação de conclusão do 2.º ciclo do ensino básico, para alunos 

autopropostos. O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à 

prova: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material; 

• Duração; 

 
Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, para 

que fique devidamente informado sobre a prova que irá realizar. 

 
A prova de História Geografia de Portugal tem por referência o Programa de História e 

Geografia de Portugal em vigor para o 2.º ciclo do ensino básico, as Aprendizagens 

Essenciais em articulação com o Perfil do Aluno. 

 
A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada. 

 
A prova apenas integra itens relativos aos conteúdos adiante apresentados. Assim, não 

são objeto de avaliação os conteúdos do 5.º e 6.º ano que não constem da presente 

Informação. Com esta opção não se pretende condicionar a gestão do Programa pelos 

professores, nem eliminar qualquer conteúdo do Programa da disciplina, mas apenas 

delimitar os conteúdos para esta prova específica. 
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CONTEÚDOS 
 

 

DOMÍNIOS 

 

 

Questões 

 

 

Cotações 

 
(Conteúdos do 5.º ano de escolaridade) 
 
DOMÍNIO A – A PENÍNSULA IBÉRICA – LOCALIZAÇÃO 
E QUADRO NATURAL 
- A localização de Portugal e da Península Ibérica no Mundo. 
- As formas de relevo. 
 

Grupo I e II: 
de dois grupos, 
deve optar por 

um. 

40 
pontos 

 

(Conteúdos do 5.º ano de escolaridade) 
 
DOMÍNIO B - A PENÍNSULA IBÉRICA: DOS PRIMEIROS 
POVOS À FORMAÇÃO DE PORTUGAL (século XIII) 
Os Romanos na Península Ibérica 
 

Grupo III 
 

30 
pontos 

(Conteúdos do 5.º ano de escolaridade) 
 
DOMÍNIO B - A PENÍNSULA IBÉRICA: DOS PRIMEIROS 
POVOS À FORMAÇÃO DE PORTUGAL (século XIII) 
Os Muçulmanos na Península Ibérica 
 

Grupo IV 
50 

pontos 

(Conteúdos do 6.ºano de escolaridade) 
 
DOMÍNIO E – PORTUGAL DO SÉCULO XIX 
Da Revolução Republicana de 1910 à ditadura militar 
 

Grupo V 
30 

pontos 

Conteúdos do 6.ºano de escolaridade) 
 
DOMÍNIO – PORTUGAL DO SÉCULO XX 
- O Estado Novo 
- O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático 
 

Grupo VI 
50 

pontos 

 
 

3. Características e estrutura 
 
A prova é cotada para 100 pontos e apresenta cinco grupos de itens. 
 
Três dos grupos são de resposta obrigatória e dois dos grupos são de opção. 
 
Os itens / grupos de itens têm como suporte um ou mais documentos, cuja análise é 
exigida. 
 
Alguns dos itens / grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens 
relativas a mais do que um dos temas do Programa. 
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A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas 
no Programa. 
 
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro 
seguinte. 
 
4. 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. 
 
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 

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.  
 
Não há lugar a classificações intermédias. 
 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO  
 
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 

considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a 

identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero 

pontos.  

 

Nas questões de resposta curta e extensa serão contemplados como fatores de 

desvalorização: 

- A não utilização adequada de conceitos específicos da disciplina. 

- Utilização da Língua Portuguesa de forma pouco clara e correta 
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- A má estruturação da resposta de acordo com o solicitado. 

- A falta de conhecimento de factos e acontecimentos históricos. 

- Incorreta interpretação/análise de mapas, documentos escritos e iconográficos. 

 
 
Resposta curta 
 
As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas 

incorretas são classificadas com a cotação de zero pontos. Não há lugar a classificações 

intermédias. 
 
 

Resposta extensa 
 
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a 

avaliação simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio 

da comunicação escrita em língua portuguesa. 
 
 
5. Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar 

este limite de tempo. 

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

indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor nem de lápis. 
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Prova 06  
………………………………………………………………………………….………… 
 

6º Ano / 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

1. Introdução 

 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência de 2º ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês,   com     vista     a     uma 

certificação  de  conclusão  do  2º  ciclo  do  ensino  básico,  para  alunos  autopropostos.  O 

presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, 

para que fique devidamente informado sobre a prova que irá realizar. 

Este documento vai ser afixado na Escola Básica 2/3 de Arganil, na Escola Básica 2/3 

Prof. Mendes  Ferrão,  em  Coja,  e  divulgado  na  página  eletrónica  do  Agrupamento: 

www.esarganil.pt 

http://www.esarganil.pt/
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2. Objeto de avaliação 

 
 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

e as Aprendizagens Essenciais e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas – QECR. 

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão 

oral, leitura e uso da língua, produção escrita e interação oral e produção oral. 

Os conteúdos programáticos serão testados em quatro partes, através da ativação 

das competências que a seguir se elencam (por referência ao QECR): compreensão oral, 

leitura e uso da língua, produção escrita e interação oral e produção oral. 

 
 

 
Quadro 1 – Partes da prova e competências ativadas 

 

 

 

 

 

 

Provas Partes Competências ativadas 

 

 

 

 

 

Escrita 

I 
 

Compreensão do 
oral 

 

 Competência linguística (especificamente, 

competência lexical e competência semântica) 

 

 
II 

 
Leitura e uso da 
língua 

 Competência linguística (especificamente, 

competência lexical e competência semântica) 

 Competência pragmática (especificamente, 

competência discursiva e competência funcional) 

 Competência linguística (especificamente, 

competência gramatical) 

III 
 

Produção 
escrita 

 Competência linguística 

 Competência sociolinguística 

 Competência pragmática 

Oral IV 

Interação oral 

e Produção 

oral 

 Competência linguística 

 Competência sociolinguística 

 Competência pragmática 
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3. Caracterização da prova 

 
Esta prova de equivalência à frequência é constituída por duas componentes 

obrigatórias: uma componente escrita e uma componente oral. 

A classificação final da disciplina corresponde à média  aritmética  simples, 

arredondada às unidades, das classificações das duas componentes expressas em escala 

percentual de 0 a 100, convertida na escala de 1 a 5. 

A competência comunicativa nas vertentes da compreensão oral, leitura e uso da 

língua e produção escrita é cotada para  100  pontos.  A competência comunicativa na 

vertente da interação oral e da produção oral é cotada para 100 pontos. 

Na componente escrita, o aluno realiza a prova no enunciado. 
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Quadro 2 – Conteúdos relativos às diferentes partes 

 
Provas Partes Conteúdos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita 

 
I 

Compreensão 

do oral 

- Identificação pessoal 

- Rotinas 

- Hábitos alimentares 

- Passatempos/ Tempos livres 

- Desportos 

- Disciplinas e atividades escolares 

- Lojas, estabelecimentos públicos, locais de lazer e produtos 

- Descrição física 

 
 

II 

Leitura e 

uso da 

língua 

- Identificação pessoal 

- Rotinas 

- Hábitos alimentares 

- Passatempos/ Tempos livres 

-Desportos 

- Disciplinas e atividades escolares 

- Lojas, estabelecimentos públicos, locais de lazer e produtos 

- Descrição física 

-Wh-questions 

-Yes/No questions 

-Advérbios de frequência e expressões de tempo 

- Verbos no «Present simple», no «Present Continuous» 

- Exprimir ações futuras (Going to) 

- Preposições: tempo; lugar 

-Plural dos nomes 

- Verbos modais 

- Adjetivos 

- Conectores 

 

III 
Produção escrita 

Elaboração de um texto tendo em conta uma das seguintes 

temáticas: 

- Identificação pessoal / descrição física 

- Rotinas 

- Hábitos alimentares 

- Passatempos/ Tempos livres / Atividades de lazer 

-Desportos 
- Disciplinas e atividades escolares 

 
 

Oral 

IV 

Interação oral 

e 

  Produção oral 

Desenvolver um tópico e / ou imagem de acordo com 

a temática: 

- Informação pessoal/ descrição física 

- Passatempos/ atividades de tempos livres 

-Rotinas 

- Desportos 

- Disciplinas e atividades escolares 

-Alimentação e hábitos alimentares 
A família 
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Quadro 3 – Valorização relativa às diferentes partes e tipologia de 

exercícios 

 

 
Provas 

 
Partes 

N.º 
de 

itens 

 
Tipologia Possível de Itens 

Cotação 
(em pontos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escrita 

I 
 

Compreensão 

do oral 

 

 
1 a 2 

 

 Verdadeiro / Falso 

 Escolha múltipla 

 Associação 

 

20 

II 
 

Leitura e 

uso da 

língua 

 
 
 

7a 10 

 Verdadeiro / Falso; Corrigir as 
falsas 

 Completamento de frases 

 Sinónimos e/ou antónimos 

 Escolha múltipla 

 Preenchimento de espaços 

 Reescrita de frases 
 Correspondência 

 

60 

III 

 

Produção 

Escrita 

 
 
 

1 a 2 

 
 Itens de construção 

 Completamento 

 Resposta restrita 

 

20 

 

IV 
 

Interação 
oral e 

Produção 
oral 

  Resposta a questões subordinadas aos 
tópicos indicados no quadro 2 

 Descrição de imagens 
 Produção oral a partir de suportes 

variados e/ou explanação de opinião 
sobre o tema proposto 

 
100 

Oral 
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4. 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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. 

As partes referentes à produção escrita e à interação oral e à produção oral serão 

avaliadas de acordo com as grelhas de avaliação aprovadas em Departamento e que 

foram utilizadas ao longo do ano letivo. 

Os critérios de classificação da produção escrita contemplam a utilização de 

recursos linguísticos (vocabulares e gramaticais) suficientes e, geralmente, adequados ao 

tipo e à temática do texto que lhe permitem transmitir a informação com coerência e à 

utilização de ortografia suficientemente precisa para não afetar a inteligibilidade do 

texto. 

É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 

solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. 

Os critérios de avaliação referentes à interação oral e à produção oral contemplam a 

pronúncia, correção, fluência e coerência, desenvolvimento temático e vocabulário, e 

interação. 

 

5. Material 

 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

É permitido o uso de dicionários bilingues. 

 

6. Duração 

 
A prova escrita tem a duração de 90 minutos e a prova oral tem a duração de 15 minutos. 
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Ciências Naturais                                                                                                        2021 

 
Prova 02 

6º Ano / 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência de 2º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Naturais, com vista a 

uma certificação de conclusão do 2º ciclo do ensino básico, para alunos autopropostos. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Duração; 

• Material; 

Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, para 

que fique devidamente informado sobre a prova que irá realizar. 

 

1. Objeto de avaliação 

A Prova de Equivalência à Frequência de Ciências Naturais tem por referência o 

Programa, as Metas Curriculares e ainda as Orientações Curriculares para o segundo 

ciclo do ensino básico. A prova desta disciplina permite avaliar os conhecimentos do 

aluno sobre o grande tema organizador: Terra – Ambiente de vida, subdividido nos 

subtemas: Onde existe vida – A Biosfera, Diversidade dos seres vivos e suas interações 

com o meio, Materiais terrestres – suportes de vida, Processos vitais comuns aos seres 

vivos, Agressões do meio e integridade do organismo, passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada, nomeadamente: aplicação de conhecimentos; 

interpretação de dados; interpretação de fontes de informação diversas; estruturação 

lógica de textos; exposição de ideias, defesa e argumentação.  
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2. Características e estrutura 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 

programáticos da disciplina. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que 

um dos temas das Metas Curriculares. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas das Metas 

Curriculares. 

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

tabelas, textos e gráficos. 

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) 

A água, o ar, as rochas e o solo – Materiais Terrestres  20 - 30 

Diversidade de seres vivos e sua interação com o meio 10 - 20 

Unidade na diversidade dos seres vivos 5 - 15 

Processos vitais comuns aos seres vivos 60 - 70 

Agressões do meio e integridade do organismo  10 - 20 

 
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 por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 5 a 15 1 a 6 

Itens de construção 30 a 35 1 a 8 
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A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, verdadeiro/falso, ordenação e 

associação/correspondência) e itens de construção (resposta curta, resposta restrita e 

resposta extensa). 

 

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 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 

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. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

 

 



 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

 
 

_____________________________________________________________________________  
 

Prova de equivalência à frequência 6º ano – Ciências Naturais                                       | 4 
 

VERDADEIRO/FALSO 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. 

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. 

ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada 

esteja integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção 

Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-se 

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

dada pontuação. 

Nos itens de resposta curta em que os critérios específicos não se apresentem 

organizados por níveis de desempenho, as respostas corretas são classificadas com a 

cotação total do item e as respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Nestes 

casos, não há lugar a classificações intermédias.  

 

4. Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos.  
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5. Material autorizado 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 
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MATEMÁTICA                                                                                                        2021 

 
Prova 62 

6º Ano / 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 

 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência de 2º ciclo do ensino básico da disciplina de Matemática, com vista a uma 

certificação de conclusão do 2º ciclo do ensino básico, para alunos autopropostos. O 

presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Duração; 

• Material; 

Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, 

para que fique devidamente informado sobre a prova que irá realizar. 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa, Metas 

Curriculares de Matemática do Ensino Básico e Aprendizagens essenciais) e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

incidindo sobre os temas seguintes: 

- Números e Operações 
 
- Geometria e Medida 
 
- Álgebra (inclui Funções e Sequências) 
 
- Organização e Tratamento de Dados 
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2. Características e estrutura 

A prova é constituída por dois cadernos (caderno 1 e caderno 2), sendo o uso da 

calculadora permitido apenas no caderno 1. 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do 

que um dos temas. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos 

respetivos conteúdos nos documentos curriculares. 

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

figuras, tabelas, textos e gráficos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

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

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

 
Domínios 

 

Cotação 
(em pontos) 

Números e operações 20 a 30 

Geometria e Medida 35 a 45 

Álgebra 20 a 30 

Organização e tratamento de dados 5 a 20 

 

A tipologia de itens, o número 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 por 
item 

(em pontos) 

Itens de 

seleção 

• Escolha múltipla 

• Associação/correspondência 

• Ordenação 

• Completamento 

4 a 8 3 a 6 

Itens de 

construção 

• Completamento 

• Resposta curta 

• Resposta restrita 
 

10 a 15 3 a 8 
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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 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 

 

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. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

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. 

 

ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada 

esteja integralmente correta e completa. São classificadas com zero pontos as respostas 

em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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Itens de construção 

Nos critérios de classificação dos itens de completamento e nos de resposta curta, a 

cotação total do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Podem 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. 

As respostas que apresentam apenas o resultado final, quando a resolução do item 

exige apresentação de cálculos ou de justificações, são classificadas com zero pontos. 

A classificação a atribuir às respostas nos itens de construção está sujeita a 

desvalorizações devido a, por exemplo, ocorrência de erros de cálculo numérico, 

apresentação de cálculos intermédios com número de casas decimais diferente do 

solicitado ou com um arredondamento incorreto e utilização de simbologia ou de 

expressões incorrectas do ponto de vista formal. 

 

4. Duração 

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

Caderno 1 ( é permitido o uso de calculadora) – 30 minutos; 

Caderno 2 (não é permitido o uso de calculadora) – 60 minutos. 

 

Entre a resolução do Caderno 1 e a do Caderno 2, haverá um período de 5 minutos, 

para que sejam recolhidas as calculadoras e distribuídos os segundos cadernos, não 

sendo, contudo, recolhido o Caderno 1. Durante este período os alunos não poderão 

sair da sala. Os dois cadernos serão recolhidos no final do tempo previsto para a 

realização da prova.  

 

5. Material autorizado 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

azul ou preta. 

O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material 

de desenho. 

 

O aluno deve ser portador de: 
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 Material de desenho e de medição:  

- lápis; 

- borracha; 

- régua graduada; 

- compasso; 

- esquadro; 

- transferidor. 

 Calculadora – aquela com que trabalha habitualmente (gráfica ou não gráfica), 

desde que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: 

– ter, pelo menos, as funções básicas: +, –, #, '; 

– ser silenciosa; 

– não necessitar de alimentação exterior localizada; 

– não ter cálculo simbólico (CAS); 

– não ter capacidade de comunicação a distância; 

– não ter fitas, rolos de papel ou outro meio de impressão. 

 

Não é permitido o uso de corretor. 
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                  2021 

 
Prova 66 

6º Ano / 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 

 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência de 2º ciclo do ensino básico da disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação, com vista a uma certificação de conclusão do 2º ciclo do ensino básico, 

para alunos autopropostos. O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos 

relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Duração; 

• Material; 

Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, 

para que fique devidamente informado sobre a prova que irá realizar. 

 

1. Objeto de avaliação 

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

Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita 

de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes: 

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

• Investigar e pesquisar 

• Comunicar e colaborar 

• Criar e inovar 
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2. Características da prova 

A prova é constituída por um caderno com as questões a realizar. 

O aluno realiza a prova num computador, com acesso à Internet. No final da prova, 

esta será impressa, na presença do aluno, gravada numa pen-drive (disponibilizada 

pela escola) e enviada para a conta de email institucional de um professor vigilante. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do 

que um dos domínios. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos 

respetivos conteúdos nos documentos curriculares. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

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

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

 
Domínios 

 

Cotação 
(em pontos) 

Segurança, responsabilidade e respeito 

em ambientes digitais 
10 a 20 

Investigar e pesquisar 20 a 30 

Comunicar e colaborar 5 a 15 

Criar e Inovar 45 a 55 

 

A Prova será constituída por quatro Grupos, sendo que em cada Grupo o aluno 

deverá criar um documento numa aplicação para: 

• Processamento de texto – Grupo I 

• Apresentações eletrónicas – Grupo II 

• Folha de Cálculo – Grupo III 

• Programação e algoritmia – Grupo IV 

 

Para a concretização dos documentos pedidos na prova, o aluno utilizará também 

um browser para acesso à Internet, não podendo, em situação alguma, utilizar a 

Internet para comunicar com outras pessoas durante a realização da prova. 
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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. 

 

4. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

O aluno não poderá sair da sala até que esta seja impressa em duplicado e o 

professor vigilante verifique se os ficheiros criados pelo aluno estão gravados na pen-

drive e enviados para o endereço de email indicado. 

 

5. Material 

O aluno apenas precisa de levar uma caneta para a realização da prova. 
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Educação Musical                                                                                                      2021 
 

 

Prova (12)  

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

6º Ano / 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 

1. Objeto de avaliação 

 

O Exame de Equivalência à Frequência de Educação Musical tem por referência as 

Orientações Curriculares para o 2.º ciclo do ensino básico da disciplina e as 

aprendizagens essenciais para o 6º ano, bem como o Perfil do Aluno. 

A prova é prática e tem a duração de 45minutos. 

Os temas e conteúdos que podem constituir o objeto de avaliação são os que se 

apresentam no quadro seguinte. 

 

Quadro 1 – Temas, conteúdos e cotação 

Ritmo 

 
-Leitura rítmica 
 

 

-Figuras rítmicas 
/compasso simples 

 

15 
 

Ritmo - Ditado Rítmico  Figuras rítmicas 
/compasso simples 15 

Melodia -Leitura melódica 
 

- Escala de Dó Maior ou 
Lá menor 

 
20 

Timbre - Audição e identificação de instrumentos da 
Orquestra Clássica 

- Instrumentos da 
Orquestra Clássica 
(Cordas, Sopros e 
percussão) 

20 

Melodia,Rítmo, 
Forma 

- Melodia interpretada num instrumento de 
altura definida (xilofone, metalofone e flauta de 
bisel) 

- Escala Dó Maior, Fá 
Maior e Sol Maior 30 

  Prática 
 

100 

  TOTAL 100 

 

2. Caracterização da prova 

A prova tem caráter prático e tem a duração de 45minutos. 
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3. Critérios de classificação 

 

A classificação será baseada na observação de competências reveladas a partir do 

seu desempenho das questões que lhe foram apresentadas. 

 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

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

cada um desses níveis, uma única 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. 

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 musicalmente válido e adequado ao 

solicitado. 

 

4. Material  

 

Os alunos apenas podem usar um lápis e borracha e um instrumento de altura definida 

à escolha. 

 

5. Duração  
 

O teste tem a duração de 45 minutos e é prática, não podendo a sua aplicação 

ultrapassar este limite de tempo. 
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Educação Física                                                                                                          2021 
 

 

Prova 28 

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

6º Ano / 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

Introdução                                                                                                                             

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 

Frequência do 2º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 

2021. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos ao exame: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Duração; 

 Material autorizado. 

 

Este documento vai ser divulgado, de acordo com a legislação em vigor. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente 

dos enunciados dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de 

classificação estão balizados pelo Programa. 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Física e as Aprendizagens 

Essenciais do 2º ciclo do ensino básico em vigor e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, nomeadamente a 

capacidade de aplicar competências de ação, conhecimento e atitudes.  
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2. Características e estrutura 

O aluno realiza a prova no recinto desportivo. 

A prova apresenta 3 grupos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa. 

A prova é cotada para um total de 100 pontos. 

A valorização dos temas apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização relativa dos temas na prova 

Prova 
Temas 

Cotação 
(em pontos) 

 
 
 
 

Prática 

- Jogos Desportivos Coletivos (Andebol, 
Basquetebol, Voleibol, Futebol) 
       Realiza com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas fundamentais de dois 
jogos, aplicando as regras. 

50 

- Atletismo (salto em comprimento e 
lançamento do peso) 

      Realiza com oportunidade e correção as 
exigências elementares técnicas e do 
regulamento 

25 

- Ginástica de Solo 

      Realiza as destrezas elementares de solo 
com correção técnica e artística 

25 

 

A prova inclui itens de construção (situações analíticas).  

Nos itens de construção, a resposta pode resumir-se, por exemplo, à execução de um ou 

mais gestos técnicos.  
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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.  

 

Itens de construção 

Os critérios de classificação dos itens de situação analítica podem apresentar-se 

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

dada pontuação. 

 

4. Duração  

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

5. Material autorizado 

Na prova, o aluno tem que se apresentar com o material necessário à prática de 

atividade física (fato de treino ou calção, t-shirt, meias, sapatilhas e material para a 

higiene pessoal). 
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Educação Tecnológica        2021 

Prova 07  
………………………………………………………………………………….………… 

 

6ºAno / 2º Ciclo do Ensino Básico  

 

 

1. Introdução                                                                                                                        

 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de equivalência à 

frequência de 2º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Tecnológica, a 

realizar em 2021 pelos alunos.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação em vigor. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

- Objeto de avaliação; 

- Caraterísticas e estrutura; 

- Critérios de classificação; 

- Material; 

- Duração. 

 

Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, 

para que fique devidamente informado sobre a prova que irá realizar. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência tem por referência as Orientações Curriculares 

para o 2.º ciclo do ensino básico da disciplina e as aprendizagens essenciais para o 6º 

ano, bem como o Perfil do Aluno. 

 

3. Caraterização da prova  

O aluno realiza a prova prática no enunciado/folha A3 e utiliza, para construções 

tridimensionais, materiais fornecidos pela escola. 

A prova apresenta três grupos de itens. A prova reflete uma visão integradora e 

articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

Alguns itens têm informação fornecida por meio de diferentes suportes (figuras, texto e 

imagens) e podem envolver mais do que um domínio temático. 
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A prova inclui os seguintes tipos de itens: 

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

   I 
 

Técnica e tecnologia; objeto técnico; matérias-
primas; propriedades e caraterísticas dos 
materiais; Processos técnicos;  

 
30 

 
II 

 

Elabora o projeto; Utiliza as técnicas de 
transformação corretas na execução do 
trabalho; Utiliza os instrumentos de trabalho 
adequados: Domina a representação 
esquemática como registo de informação;  

30 

III 
 

Utiliza procedimentos/técnicas coordenadas e 
interligadas, para a realização de um trabalho 

40 

 

 

4. Critérios de classificação 

As atribuições a atribuir a cada resposta são expressas em números e resultam da 

aplicação dos critérios gerais específicos de classificação. 

Nas atividades de representação e construção: 

- O cumprimento das diversas fases de projeto, assim como a clareza do traço 

e do rigor; 

- A utilização correta das diversas ferramentas e utensílios; 

- A utilização correta de técnicas e meios adequados nas várias fases, 

mantendo o espaço limpo e organizado. 

 

5. Duração  

A prova tem duração de 45 minutos, sem tolerância. 

 

6. Material 
 

O aluno realiza a prova em folha que lhe é facultada, apenas podendo usar, o seguinte 

material: 

 

Material a fornecer pelo estabelecimento de ensino: 

- Folhas de papel cavalinho, formato A3;  

- Cartolina diversas cores; 

- Tesoura; 
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- Cola;  

- Compasso; 

- Régua 50cm; 

- Esquadro 30º/45º; 

- Materiais riscadores. 

 

 Materiais e utensílios que o examinado pode ser portador: 

- Caneta preta ou azul, lápis grafite, borracha e afia. 

 

Não é permitido o uso de corretor. 
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Educação Visual                  2021 

 

Prova 03  

………………………………………………………………………………….……… 

 

6ºAno / 2º Ciclo do Ensino Básico  

 
1. Introdução                                                                                                                             

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de equivalência à 

frequência de 2º ciclo do ensino básico, da disciplina de Educação Visual, a realizar 

em 2021, pelos alunos. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação em vigor e o Programa da disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Caraterísticas e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser 

analisado, para que fiquem devidamente informados sobre a prova que irão 

realizar. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência tem por referência as Orientações 

Curriculares para o 2.º ciclo do ensino básico da disciplina e as aprendizagens 

essenciais para o 6º ano, bem como o Perfil do Aluno.  

 

3. Caraterização da prova  

A prova apresenta três grupos de itens. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 

programáticos da disciplina. 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Geometria: Construir 

traçados geométricos com rigor; Utilizar o material de desenho geométrico com 

preocupação de rigor 

 

Construir uma circunferência e dividi-la em partes iguais 

Cotação: 2+10+12+6 = 30 pontos 
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No grupo II, Luz/Cor: Exprimir-se através do desenho; Tomar consciência da 

influência da cor na perceção da forma e do espaço; Utilizar conscientemente a 

mistura das cores para a obtenção de outras cores e tonalidades.  

     

Exploração plástica do desenho executado, Uma composição visual com o 

tema “Natureza”. 

Cotação: 6+6+6+12 = 30 pontos. 

 

No grupo III, Estrutura das formas e Estrutura modular: Usar diferentes 

organizações formais; Usar expressivamente a cor no tratamento gráfico de 

superfícies; Entender e aplicar regras para obter uma harmonia cromática; Entender 

a formação de uma estrutura modular, através da repetição de um elemento.    

          

Estrutura da forma, estrutura modular 

Cotação: 8+12+15+ 5= 40 pontos. 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização relativa dos domínios e dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios  

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I 

- Construção correta; 

- Rigor na construção;  

- Uso correto do traço;  

- Limpeza e apresentação.                  

2 

10 

12 

6 

 

II 

 

- Utilização correta das cores; 

 -Uso correto dos instrumentos de trabalho;  

- Uso expressivo da técnica;  

 -Limpeza e apresentação. 

6 

6 

6 

12 

III 

- Rigor na construção; 

- Formação correta de estrutura modular;  

- Adequação na harmonia cromática e uso expressivo 

da técnica; 

-Limpeza e apresentação. 

8 

12 

 

15 

5 

4. Critérios de classificação 
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Serão efetuados descontos, de acordo com a cotação definida e de acordo com a 

cotação específica do exame, sempre que não forem respeitados os seguintes 

critérios: 

 

- Construção correta ………………………………………………..……..2%; 

- Rigor na construção …………………………………………………....10%;  

- Uso correto do traço ………………………………………………..…..12%;  

- Limpeza e apresentação …………………………………….…………. 6%; 

- Utilização correta das cores …………………………………….……… 6%; 

- Uso correto dos instrumentos de trabalho  ………………….…………6%;  

- Uso expressivo da técnica  ………………………………………….…...6%;  

- Limpeza e apresentação …………………………………………….….12%; 

- Rigor na construção ………………………………………………………8%; 

- Formação correta de estrutura modular …………………………….…12%;  

- Adequação na harmonia cromática e Uso expressivo da técnica ….15%; 

- Limpeza e apresentação …………………………………………….….. 5%. 

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. 

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. 

 

 Cotação 

 - Se o aluno fizer uma construção correta 2% 

- Se a construção foi realizada de forma total ou parcialmente 

incorrecta 

 

1% 

- Se a circunferência estiver construída com rigor 10% 

-Se a construção foi realizada de forma total ou parcialmente 

incorrecta 

 

0% 

- Se houver rigor no uso correto do traçado 12% 

- Se não houver rigor no traçado 5% 

- Se existir absoluta limpeza na execução do trabalho 6% 
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- Se a apresentação tiver défice na limpeza 2% 

- Se o aluno fizer uma utilização correta das cores, bem como o 

uso expressivo da técnica 

 

12% 

- Se a utilização das cores for feita de forma total ou parcialmente 

incorrecta 

 

0% 

- Se for feito o uso correto dos instrumentos de trabalho 6% 

- Se for feito de forma total ou parcialmente incorrecta 0% 

- Se existir absoluta limpeza na execução do trabalho 12% 

- Se a apresentação tiver défice na limpeza 5% 

- Se houver rigor na construção 8% 

- Se não houver rigor na construção 0% 

- Se for feita a formação correta de estrutura modular 12% 

- Se for feita de forma total ou parcialmente incorrecta 0% 

- Se for feita a adequação na harmonia cromática e uso expressivo 

da técnica 

 

15% 

- Se for feita de forma total ou parcialmente 0% 

- Se existir absoluta limpeza na execução do trabalho 5% 

- Se a apresentação tiver défice na limpeza 2% 

 

5. Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 

6. Material 

Material Necessário: Régua de 40cm (mínimo), esquadro de 600 ou de 450, 

compasso, lápis 2HB, borracha branca, afia-lápis e lápis de cor. 

Não é permitido: Emprestar ou pedir emprestado material, durante o decorrer da 

prova. O Uso de Corretor. Usar folhas que não sejam fornecidas pela escola.  
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Português                                                                                                                   2021 
 

 

Prova 61 

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

6.º Ano / 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do 2.º Ciclo do ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 

2021, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios de classificação 

• Duração  

• Material 

 

Esta prova de equivalência à frequência é constituída por duas componentes 

obrigatórias: uma componente escrita e uma componente oral. 

 

A classificação final da disciplina corresponde à média aritmética simples das 

classificações das duas componentes expressas na escala de 0 a 100. 

 

 

 

 

Objeto de avaliação  
 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 143, de 26 de julho, e ainda as Aprendizagens Essenciais de Português do Ensino 

Básico, homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho, e permite 

avaliar a aprendizagem numa prova de duração limitada, incidindo sobre cinco 

domínios de referência: Oralidade, Leitura, Educação Literária, Gramática, Escrita. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://dre.pt/application/file/a/115742277
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Caracterização da prova   
 
A componente escrita da prova é realizada no enunciado.                                                                                                                                            

A componente escrita é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos; a 

componente oral é também cotada para 100 pontos.                                                                            

A distribuição da cotação apresenta-se no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Distribuição da cotação 

 

 Grupos Domínios Cotações (em pontos) 

Componente 
Escrita 

I Oralidade (Compreensão do 
oral) 

10 

100 II 
Leitura (Texto A) 
Educação Literária (Texto B) 

10 
30 

III Gramática 20 

IV Escrita 30 

Componente 
Oral 

--- Oralidade (Expressão oral) 100 100 

 
 

O Grupo I pode ter como suporte um texto não literário ou literário e pode integrar 

itens de seleção e itens de construção.  

O Grupo II tem como suporte um texto não literário (texto A) e um texto literário (texto 

B) e pode 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 da resposta (de 

140 a 200 palavras).  

 

Na componente oral, a prova reflete uma visão integradora e articulada dos 

diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

 Os alunos desenvolvem um texto expositivo, de acordo com um tema e instruções. 

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 por item  
(em pontos)  

Itens de seleção  Escolha múltipla  
Associação  
Ordenação  
Completamento  

 
6 a 14  

 
1 a 4 

Itens de construção  Completamento  
Resposta curta  
Resposta restrita  

 
6 a 14  

 
2 a 6 

 

Resposta extensa  1  30  
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Critérios de classificação  
 
Componente escrita 
 
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.  

 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. 

 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a 

resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

A resposta aos itens de cada um dos domínios de referência pode implicar a 
mobilização de 
aprendizagens dos outros domínios. 

 

Nos itens de seleção / escolha múltipla, a cotação total do item 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 ou mais do que uma opção. Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Nos itens de associação / correspondência. a classificação é atribuída de acordo com 

o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência 

que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do 

outro conjunto. 

 

Se o item for de ordenação, a cotação total só é atribuída às respostas em que a 

sequência apresentada esteja integralmente correta e completa. Caso a resposta 

apresente uma sequência incorreta ou omissões, a cotação será dividida pelos 

segmentos posicionados corretamente. 

 

Nos itens de construção e de resposta curta ou restrita, a classificação é atribuída de 

acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Os critérios de 

classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. O afastamento integral dos aspetos de 

conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

 

No item de resposta extensa, os critérios de classificação das respostas apresentam-

se organizados por níveis de desempenho. Os descritores de níveis de desempenho 

da produção escrita (Grupo IV) integram os parâmetros: Tema e Tipologia, Coerência 

e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, Repertório 

Vocabular e Ortografia. O afastamento integral do tema e da tipologia implica que a 

resposta seja classificada com zero pontos.  

 



 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 
 

  Código 61 /Página 4 
 

A indicação de um número mínimo, de 140 e de um número máximo de 200 palavras, 

para a elaboração da resposta, significa que os limites explicitados correspondem a 

requisitos relativos à extensão do texto e devem ser respeitados. O incumprimento 

desses limites implica:  

- a desvalorização de 1 ponto, se a extensão do texto for de 116 a 139 ou de 201 a 

224 palavras; 

- a desvalorização de 2 pontos, se a extensão do texto for de 47 a 115 palavras ou 

superior a 224 palavras; 

 

- a desvalorização total, se a extensão do texto for inferior a 47 palavras (1/3 do limite 

mínimo). 

 
Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada 

por espaços em branco, mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen 

(exemplo: /di-lo-ei/ - 1 palavra). Qualquer número conta como uma única palavra, 

independentemente dos algarismos que o constituam (exemplo: /2016/ - 1 palavra). 

 

Componente oral 

 

     A classificação terá em conta os seguintes critérios, que serão organizados por 

níveis de desempenho: 

• Apresentação oral sobre o tema indicado, distinguindo introdução e fecho; 

• Uso de vocabulário diversificado e adequado; 

• Construção de uma argumentação simples; 

• Controlo das estruturas gramaticais correntes (concordâncias, adequação de 

tempos verbais e expressões adverbiais de tempo) e de algumas estruturas 

gramaticais complexas (pronominalizações; uso de marcadores discursivos).  

 

    

Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos (componente escrita) mais 15 minutos 

(componente oral). 

 

 

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

indelével, azul ou preta.  

Não é permitida a consulta de dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 



 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 
 

  Código 64 /Página 1 
 

Português – Língua Não Materna    -   B1                                                2021 
 
 
Prova 64 
………………………………………………………………………………….………… 
 
6.º Ano / 2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à 
frequência do 2.º Ciclo do ensino básico da disciplina de Português Língua Não 
Materna – nível de proficiência B1, a realizar em 2021, nomeadamente: 
 
• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Critérios de classificação 
• Duração  
• Material 
 
Esta prova de equivalência à frequência é constituída por duas componentes 
obrigatórias: uma componente escrita e uma componente oral. 
 
A classificação final da disciplina corresponde à média aritmética simples das 
classificações das duas componentes expressas na escala de 0 a 100. 
 

 

Objeto de avaliação  
 
A prova tem por referência a oferta da disciplina de Português Língua Não Materna 
(PLNM) no currículo dos ensinos básico e secundário que se encontra prevista nos 
artigos 12.º e 11.º das Portarias n.os 223-A/2018, de 3 de agosto, e 226-A/2018, de 7 
de agosto, respetivamente. 
 
NOTA: O nível de proficiência do aluno obteve-se a partir  do teste diagnóstico 
realizado, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 
 
 
 
 
Caracterização da prova   
 
A componente escrita da prova é realizada no enunciado.                                                                                           
A componente escrita é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos; a 
componente oral é também cotada para 100 pontos.                                                                            
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A distribuição da cotação apresenta-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 
 

 Grupos Domínios Cotações (em pontos) 

Componente 
Escrita 

I Oralidade (Compreensão do 
oral) 

10 

100 II Leitura (Texto A) 
Educação Literária (Texto B) 

10 
30 

III Gramática 20 
IV Escrita 30 

Componente 
Oral --- Oralidade (Expressão oral) 100 100 

 
 

O Grupo I pode ter como suporte um texto não literário ou literário e pode integrar 
itens de seleção e itens de construção.  

O Grupo II tem como suporte um texto não literário (texto A) e um texto literário (texto 
B) e pode 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 da resposta (de 
100 a 150 palavras).  
 

Na componente oral, a prova reflete uma visão integradora e articulada dos 
diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 
 Os alunos desenvolvem um texto expositivo, de acordo com um tema e instruções. 

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 por item  
(em pontos)  

Itens de seleção  Escolha múltipla  
Associação  
Ordenação  
Completamento  

 
6 a 14  

 
1 a 6 

Itens de construção  Completamento  
Resposta curta  
Resposta restrita  

 
6 a 14  

 
2 a 8 

 
Resposta extensa  1  30  
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Critérios de classificação  
 
Componente escrita 
 
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.  
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 
classificadas com zero pontos. 
 
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a 
resposta que surgir em primeiro lugar. 
 
A resposta aos itens de cada um dos domínios de referência pode implicar a 
mobilização de aprendizagens dos outros domínios. 
 
Nos itens de seleção / escolha múltipla, a cotação total do item 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 ou mais do que uma opção. Não há lugar a classificações intermédias. 
 
Nos itens de associação / correspondência. a classificação é atribuída de acordo com 
o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência 
que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do 
outro conjunto. 
 
Se o item for de ordenação, a cotação total só é atribuída às respostas em que a 
sequência apresentada esteja integralmente correta e completa. Caso a resposta 
apresente uma sequência incorreta ou omissões, a cotação será dividida pelos 
segmentos posicionados corretamente. 
 
Nos itens de construção e de resposta curta ou restrita, a classificação é atribuída de 
acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Os critérios de 
classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se 
organizados por níveis de desempenho. O afastamento integral dos aspetos de 
conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 
 
No item de resposta extensa, os critérios de classificação das respostas apresentam-
se organizados por níveis de desempenho. Os descritores de níveis de desempenho 
da produção escrita (Grupo IV) integram os parâmetros: Tema e Tipologia, Coerência 
e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, Repertório 
Vocabular e Ortografia. O afastamento integral do tema e da tipologia implica que a 
resposta seja classificada com zero pontos.  
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A indicação de um número mínimo, de 100 e de um número máximo de 150 palavras, 
para a elaboração da resposta, significa que os limites explicitados correspondem a 
requisitos relativos à extensão do texto e devem ser respeitados. O incumprimento 
desses limites implica:  
- a desvalorização de 1 ponto, se a extensão do texto for de 90 a 99 ou de 160 a 175 
palavras; 
- a desvalorização de 2 pontos, se a extensão do texto for de 33 a 99 palavras ou 
superior a 175 palavras; 
 
- a desvalorização total, se a extensão do texto for inferior a 33 palavras (1/3 do limite 
mínimo). 
 
Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada 
por espaços em branco, mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen 
(exemplo: /di-lo-ei/ - 1 palavra). Qualquer número conta como uma única palavra, 
independentemente dos algarismos que o constituam (exemplo: /2016/ - 1 palavra). 
 
Componente oral 
 
     A classificação terá em conta os seguintes critérios, que serão organizados por 
níveis de desempenho: 

 Apresentação oral sobre o tema indicado, distinguindo introdução e fecho; 
 Uso de vocabulário diversificado e adequado; 
 Construção de uma argumentação simples; 
 Controlo das estruturas gramaticais correntes (concordâncias, adequação de 

tempos verbais e expressões adverbiais de tempo) e de algumas estruturas 
gramaticais mais complexas (pronominalizações; uso de marcadores 
discursivos).  

 
    
Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos (componente escrita) mais 15 minutos 
(componente oral). 
 
 
Material  
 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta, 
indelével, azul ou preta.  
Não é permitida a consulta de dicionário.  
Não é permitido o uso de corretor. 
 


