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Informação - Prova de Equivalência à Frequência  

Português Língua Não Materna - nível A2 

 

Prova 43/2020 (Prova Escrita) 

1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Introdução 

O presente documento divulga a informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência de 

Português Língua Não Materna (PLNM), do 1º Ciclo, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto da avaliação 

 Características e estrutura 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material autorizado 

 

A Prova de Equivalência à Frequência de Português Língua Não Materna (nível A2) é 

constituída por uma prova escrita e uma prova oral. Este documento visa divulgar as 

características da prova escrita. 

 

Objeto da avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor. Avalia as aprendizagens 

desenvolvidas nos domínios  da Leitura, Gramática e Escrita. As respostas aos itens que 

avaliam cada um dos domínios podem mobilizar aprendizagens de outros domínios. 

 

Características e estrutura 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Estrutura da Prova de Equivalência à Frequência de PLNM (escrita) 

GRUPOS DOMÍNIOS TIPOLOGIA DE QUESTÕES 
COTAÇÃO 

(em pontos) 

I LEITURA 

Itens de seleção (escolha múltipla, 

associação, ordenação e/ou 

completamento) 

Itens de Construção: resposta 

curta; resposta restrita 

40 

II GRAMÁTICA 

Itens de seleção (escolha múltipla, 

associação, verdadeiro /falso, 

completamento) 

Itens de Construção: 

completamento e resposta curta 

20 

III ESCRITA 
Itens de construção (resposta curta, 

restrita e/ou extensa) 
40 

 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

 

Critérios gerais de classificação 

 

A classificação da prova escrita resulta da aplicação dos critérios de correção definidos para 

cada item e é expressa na escala percentual de 0 a 100. 

As provas de equivalência à frequência constituídas por duas componentes (escrita e oral) a 

classificação da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas 

componentes, expressas na escala de 0 a 100. A classificação final é expressa por uma 

menção qualitativa de acordo com o Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Escala de conversão  

CLASSIFICAÇÃO MENÇÃO 

0 a 19 
Insuficiente 

20 a 49 

50 a 69 Suficiente 

70 a 89 Bom 

90 a 100 Muito Bom 
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Duração 

 

A Prova de Equivalência à Frequência de Português tem a duração total de 1:45h. 

 

Prova escrita: 90 minutos 

Prova oral: 15 minutos. 

 

A prova escrita será repartida em dois períodos de 45 minutos cada, com um intervalo de 20 

minutos.  

 

Material autorizado 

 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso do corretor nem de dicionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 


