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Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência 

Português Língua Não Materna 

A2 Oral 

Código da Prova: 93 

3º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 10-A/2021) 

 

 

| 2021 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova oral de equivalência à 

frequência do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Português Língua Não Materna 

(PLNM), nível A2, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 
 

• Caracterização e estrutura da prova 

 

• Critérios gerais de classificação 
 

• Material 
 

• Duração 

 
Objeto de avaliação 

 

A prova tem como referência base o Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais – Ensino Básico e Ensino Secundário / Português 

Língua Não Materna (PLNM) e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (QECR). 

Na prova, são objeto de avaliação a interação e produção orais. 
 

Caracterização e estrutura da prova 

Interação e produção orais 

Avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais, 

recorrendo-se a um guião que os examinadores devem seguir. Os temas das atividades têm 

como referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR), 

considerando os diferentes domínios em que as trocas verbais podem ocorrer (privado, 

público, profissional e educativo). Essas trocas verbais são operacionalizadas através dos 

atos discursivos, das sequências discursivas e dos formatos textuais indicados nos 

documentos curriculares em vigor. 
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O aluno realiza a prova oralmente. 

A prova é constituída por três grupos: 

- grupo I – interação avaliador – avaliado; 

- grupo II – leitura, pelo avaliado, de um texto; 

- grupo III – resposta a questões de compreensão de texto, assim como de gramática. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios apresenta-se no Quadro 1 

Quadro 1 
 

Domínios Cotação (em pontos) 

Comunicação oral 55 

Leitura 25 

Gramática 20 

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

Quadro 2. 

Quadro 2 
 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação por item 

(em pontos) 

Grupo I ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 resposta curta 
 resposta extensa 

4 a 6 10 a 15 

Grupo II 
 Leitura expressiva 

 
1 

 
25 

Grupo III ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 resposta curta 

 resposta restrita 

 
2 a 4 

 
4 a 8 

 
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. 

Será utilizada uma lista de verificação para o registo da prestação dos avaliados. 

A componente oral da Prova de PLNM faz média aritmética simples, arredondada às 
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unidades, com a componente escrita da Prova de Equivalência à Frequência. 
 

Itens de Construção 
 

 Resposta curta 

 

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

apresentados. Os critérios de classificação aos itens de resposta curta podem apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. 

O descritor do nível de desempenho relativo à leitura integra os parâmetros tom de 

voz / entoação / dicção /ritmo. 

 
Resposta restrita 

 

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

apresentados. Os critérios de classificação aos itens de resposta restrita podem apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. 

O descritor do nível de desempenho relativo à gramática integra os parâmetros 

morfologia/ sintaxe/ vocabulário. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

Resposta extensa 

 

Os critérios de classificação aos itens de resposta extensa podem apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. 

Os descritores dos níveis de desempenho relativos à oralidade integram os parâmetros 

tema e tipologia, morfologia/ sintaxe/ vocabulário e coerência e pertinência da informação. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

 
Material 

Não é necessário qualquer material por parte do aluno. Não é permitida a consulta de 

dicionário. 

Duração 

 
A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 


