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Ano Letivo 
Informação - Exame de Equivalência à Frequência  

(Ao abrigo da alínea b) do n.º 20 do anexo 2 da Portaria n.º 18/2010 de 17 de fevereiro) 

2019/2020 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Ciências Humanas  X Ciências Exatas 

  

  

 X Geral   Específica  X Geral   Específica 

  

Código de Exame e Disciplina: 862 - Português 

Bloco: II  

Duração da Prova: 90  minutos  

 
 
 
A prova permite avaliar as competências e os conteúdos previstos no Programa e Metas Curriculares para 

o 11º ano de escolaridade, nomeadamente os que a seguir se enunciam. 

 

 Leitura/Educação literária 

 

• reconhecer a matriz discursiva do texto; 

• explicitar o sentido global do texto; 

• processar a informação veiculada pelo texto, em função de um determinado objetivo; 

• apreender sentidos explícitos; 

• inferir sentidos implícitos a partir de indícios vários; 

• determinar a intencionalidade comunicativa; 

• identificar elementos de estruturação do texto, a nível das componentes genológica, retórica e estilística; 

• utilizar informação paratextual, contextual e intertextual na construção de sentidos; 

• formular juízos de valor fundamentados. 

 

 

 Gramática 

 

• dominar a norma linguística do português europeu; 

• identificar elementos básicos da língua nos planos sintático, semântico e pragmático; 

• identificar, analisar e utilizar diferentes tipos de nexos interfrásicos (estruturas de coordenação e de 

subordinação). 

 

 Expressão escrita 

 

• planificar a atividade de escrita de acordo com a tipologia textual requerida; 

• adequar o discurso à situação comunicativa; 

• mobilizar informação pertinente, em função da tarefa a realizar; 

• expressar ideias, opiniões, vivências e factos, de forma pertinente, estruturada e fundamentada; 

• estruturar um texto, com recurso a estratégias discursivas adequadas; 

• cumprir as propriedades da textualidade (continuidade, progressão, coesão e coerência); 
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• produzir um discurso correto nos planos lexical, morfológico, sintático, semântico, pragmático, 

ortográfico e da pontuação. 

 

  

 Objeto de avaliação (Unidades Temáticas / Conteúdos Programáticos) 

 

Grupo I 

A – Textos não literários de caráter teórico. 

B -- Textos literários: Os Maias, de Eça de Queirós; Sonetos, de Antero de Quental. 

Grupo II – Gramática: Funções sintáticas (sujeito composto, predicativo do sujeito, complemento direto, 

complemento indireto e complemento oblíquo); coordenação/subordinação; classes e subclassses de 

palavras. 

Grupo III - Produção de um texto que respeita a tipologia textual, o tema e a extensão (de 180 a 240 

palavras). 

 

 Estrutura da prova / tipos de itens 

 

A prova é constituída por três grupos: 

 

Grupo I – A) Interpretação de texto não literário, através de itens de seleção de escolha múltipla;  

B)  Interpretação de texto literário através de questões de construção de resposta restrita; 

Grupo II – Avaliação do conhecimento e capacidade de identificar as várias funções sintáticas; e de 

classificar orações (coordenação/subordinação), através de itens de seleção. 

Grupo III – Avaliação de conhecimentos e capacidades no domínio da Escrita. Este grupo é constituído 

por um item de construção (resposta extensa) e apresenta orientações no que respeita à tipologia textual, ao 

tema, e à extensão (de 180 a 240 palavras). 

 

 Tipologia das questões por grupo: 

 

 Grupo I – resposta de escolha múltipla e restrita; 

 Grupo II– resposta de seleção; 

 Grupo III– resposta extensa. 

 

 

 A classificação distribui-se da seguinte forma por cada um dos grupos: 

 

 Grupo I – 100 pontos; 

 Grupo II – 50 pontos; 

 Grupo III – 50 pontos. 

 

 

 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. 

• A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente 

em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de cinco pontos. 
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 Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. Nos itens de 

associação, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos 

 

 Itens de construção 

 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Todas 

as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de resposta restrita, a cotação é distribuída por parâmetros de conteúdo (C) e de 

estruturação do discurso e correção linguística (F). Nos itens de resposta extensa, a cotação é distribuída 

por parâmetros de estruturação temática e discursiva (ETD) e de correção linguística (CL). Os critérios de 

classificação relativos aos parâmetros de conteúdo (C) e de estruturação temática e discursiva (ETD) 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. Nestes itens, estão previstos descontos por aplicação de fatores de desvalorização no domínio 

da correção linguística. Estes descontos são efetuados até ao limite das pontuações indicadas nos critérios 

de classificação. 

Nos itens de resposta extensa, são desvalorizadas as respostas que não respeitem as indicações 

apresentadas relativamente à tipologia textual, ao tema ou à extensão. São classificadas com zero pontos as 

respostas em que se verifique o afastamento integral do tema proposto ou em que a extensão seja inferior a 

oitenta palavras. 

 

 Material 

 

O aluno apenas pode 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. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 Data de publicação: 22 de maio de 2020 

 


