
 

Introdução  

 

O presente documento visa divulgar informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 

Português Língua Não Materna, nível de proficiência B1 (componente escrita), a realizar em 2022 pelos alunos 

que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, 

nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação  

 

A componente escrita da prova de equivalência à frequência tem por base o Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (QECR) e as orientações programáticas da disciplina no que diz respeito ao nível de 

proficiência B1.  

A prova tem também por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as aprendizagens 

essenciais de PLNM incidindo sobre os temas seguintes: Mundo do Trabalho e Saúde. 

 

Caracterização da prova  

 

Provas 64 e 94 – Componente escrita  

A prova é cotada para 100 pontos e são avaliadas a compreensão oral, a leitura, a gramática e a escrita. Inclui a 

compreensão de um texto áudio, itens de seleção (escolha múltipla e associação) e itens de construção (resposta 

restrita e extensa). Os itens podem ter como suporte um ou mais textos (literários e não literários). 

A atividade de produção escrita obedece a um limite mínimo e máximo de palavras: 120-150. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 
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INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de Português Língua Não Materna (PLNM)/Nível 

Intermédio (B1) 

 

 

 

Prova 64 | 2022 

Prova 94 | 2022 

 
2º Ciclo do Ensino Básico  

3º Ciclo do Ensino Básico  

6º e 9º Ano de Escolaridade 

 

Tipo de Prova: Escrita 

Duração da Prova: 90 minutos  



 

Material  

 

No registo escrito das respostas, o examinando só poderá usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitido o uso de dicionário. 

 

 

Duração  

 

A prova terá a duração de 90 minutos. 

 

 

Critérios gerais de classificação 

 

A avaliação do desempenho do aluno será efetuada com base nos seguintes critérios (balizados pelo nível de 

proficiência em causa e por descritores definidos para cada um dos domínios avaliados):  

 

 

• Compreensão oral  

 

Capacidade de compreensão do conteúdo de texto áudio;  

  

• Leitura  

   

Algumas respostas serão avaliadas em função de descritores de desempenho que contemplarão aspetos 

como o respeito pelas normas de transcrição. Nos itens de construção (resposta restrita e extensa), a 

acuidade lexical e a correção gramatical dos textos redigidos pelo examinando serão tidas em conta; 

 

• Gramática  

 

Algumas respostas serão avaliadas em função de descritores de desempenho;  

 

• Escrita 

   

A produção escrita será avaliada em função de descritores de desempenho. 

A resposta poderá ser desvalorizada, caso a mesma não respeite o número de palavras definido (120- 

-150). 

(Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência entre dois espaços em branco – 

Leva-me/ao/cinema/ - 3 palavras. Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente 

do número de algarismos que o constituam.) 
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