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INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de Português 

Prova 61 | 2022 

2º Ciclo do Ensino Básico/ 6º Ano de Escolaridade 

Tipo de Prova: Escrita 

Duração da prova: 90 minutos (+ 30 minutos de tolerância) 

 

Introdução 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º Ciclo da 

disciplina de Português, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura;  

• Material;  

• Duração.  

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa da disciplina. 

 

 

Objeto de avaliação 
 

 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Oralidade, da 

Leitura/Educação Literária, da Gramática e da Escrita. 

 

 

Características e estrutura 
 
O aluno realiza a prova no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos.  

 

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Grupos Domínios 
Cotação  

(em pontos) 

I Compreensão do Oral 20 

II Leitura/ Educação Literária 30 

III Gramática 20 

IV Escrita 30 

 

 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina, 

privilegiando o itinerário de conteúdos em vigor na escola para o 6.º ano de escolaridade, embora também 

inclua conteúdos do 5.º ano de escolaridade. 

 

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

 

No Grupo I avalia-se a aprendizagem no domínio da Compreensão do Oral e tem como suporte um texto não 

literário. Integra itens de seleção e itens de construção. Neste grupo todos os itens são de resposta 

obrigatória. 

 

Domínio: Compreensão do Oral 

 

● Detetar informação relevante; 

● Compreender o sentido dos textos; 

● Fazer inferências a partir da informação contida no texto. 

 
 
No Grupo II avalia-se a aprendizagem no domínio da Leitura/Educação Literária e tem como suporte um 

texto literário. Integra itens de seleção e itens de construção. Neste grupo todos os itens são de resposta 

obrigatória. 

 

Domínio: Leitura/Educação Literária 

 

● Ler e interpretar textos literários; 

● Tomar consciência do modo como os temas, as experiências e os valores são representados nos 

textos literários. 

 

No Grupo III avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática, através de itens de seleção e itens de 

construção. São apresentados itens de resposta obrigatória para classificação final e itens cujas respostas 

serão selecionadas de acordo com o melhor desempenho do aluno, contabilizando-as para a classificação 

final. No Grupo III os itens cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final são 

indicados (grupo, parte e número do item, conforme aplicável) na primeira página de cada prova de exame 

e estão também identificados em cada prova através de uma moldura que rodeia o item. 

 
Domínio: Gramática 

 

● Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico (sinonímia e antonímia; 

família de palavras);   
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● Explicitar aspetos fundamentais da morfologia (derivação de palavras por afixação; reconhecer e 

sistematizar paradigmas flexionais dos verbos);   

● Conhecer classes de palavras (nomes, preposições, advérbios, determinantes, adjetivos, 

quantificadores e verbos); 

● Analisar e estruturar unidades sintáticas (funções sintáticas; frases ativas e passivas; discurso direto 

e indireto). 

 

 

No Grupo IV avalia-se a aprendizagem no domínio da escrita e é constituído por um item de resposta 

extensa. Este item apresenta orientações no que respeita à tipologia textual e ao tema. Neste grupo todos 

os itens são de resposta obrigatória. 

 

 

Domínio: Escrita 

 

● Escrever textos narrativos, informativos ou outros; 

● Planificar a escrita de textos (tema e tipologia, hierarquização e articulação de ideias); 

● Redigir corretamente (ortografia e acentuação; pontuação e tipos de frase; marcação de 

parágrafos; construção frásica ao nível da concordância, encadeamento e retoma; vocabulário 

específico). 

 

A tipologia de itens, o número de itens, as cotações por item apresentam-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia dos itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

Associação 

Ordenação 

6 a 12 2 a 6 

Itens de construção 

Resposta curta 

Resposta restrita 
4 a 10 2 a 8 

Resposta extensa 1 30 

 

Material 

Material de escrita (caneta ou esferográfica) de tinta indelével azul ou preta; 

Observações:  

● As respostas são registadas no enunciado da prova; 

● Será fornecido papel de rascunho (que não será recolhido para classificação); 

● Não é permitido o uso de corretor; 

● Não é permitido o uso de dicionário. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


