
 

  
 

 

 

INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 
 

 
 

1. Objeto de Avaliação 
 

A prova permite avaliar as competências e os conteúdos a elas associados, passíveis de avaliação numa 

prova escrita de duração limitada.  

De acordo com o programa, a língua deve ser entendida como veículo de cultura; como tal, o estudo da 

língua e o da civilização e da cultura constituem os dois domínios centrais da organização do objeto de 

avaliação. 

O domínio linguístico envolve os conteúdos relativos ao funcionamento da língua especificados no 

programa de Grego, sob o título: II. Língua (morfossintaxe e léxico). Este domínio abrange: 

- leitura e compreensão de um texto em língua grega, nas suas dimensões linguística e cultural; 

- expressão da mensagem do texto grego em língua portuguesa, atendendo às especificidades de cada 

um dos códigos linguísticos, grego e português, e às respetivas realidades culturais; 

- conhecimento e aplicação das categorias morfológicas e das estruturas sintáticas básicas da língua 

grega; 

- relacionação do léxico da língua grega com o léxico da língua portuguesa; 

- compreensão do significado do léxico português à luz da etimologia. 

O domínio civilizacional e cultural envolve os conteúdos relativos à civilização e à cultura, especificados no 

programa de Grego, sob o título: I. Cultura/Civilização. Este domínio abrange: 

- conhecimento de temas da civilização e da cultura gregas;  

- expressão, em língua portuguesa, com clareza e rigor, de conhecimentos e reflexões sobre a tragédia 

Rei Édipo, de Sófocles.  
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2. Caracterização da Prova 
 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, um texto grego (autêntico 

ou adaptado) e uma imagem.  

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas/unidades 

letivas do programa.  

A prova é cotada para 200 pontos.  

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

 

Quadro 1 — Distribuição da cotação pelos grupos 

Grupos Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

I 

• Domínio das categorias e estruturas morfossintáticas da língua grega; 

• Transposição de um código linguístico para outro, atendendo às 

especificidades de cada uma das línguas, grego e português, e às respetivas 

realidades culturais; 

• Aplicação de categorias e estruturas morfossintáticas da língua grega; 

• Relações lexicais grego/português. 

120 

II • Domínio de conteúdos civilizacionais/culturais. 30 

III 

• Produção de um texto, de natureza expositiva-argumentativa, em língua 

portuguesa, sobre a tragédia Rei Édipo, de Sófocles. 
50 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 
Escolha múltipla 

Associação 
2 a 8 5 

Itens de construção 

Resposta curta 4 a 10 5 

Resposta restrita 1 a 3 5 

Resposta extensa 2 70 e 50 

 

 

3. Critérios Gerais de Avaliação 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 



 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. 

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à 

indicação da letra ou do número correspondente. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou 

se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é 

atribuída a classificação de zero pontos. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois 

tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero 

pontos. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho 

resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos critérios de 

desvalorização definidos para situações específicas. 

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes dos critérios 

específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os 

apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado 

pelos documentos curriculares de referência. 

No item de resposta extensa do Grupo I (tradução grego-português), a classificação a atribuir traduz a 

avaliação da reprodução fiel do sentido do texto e da correção linguística. A valorização da correção 

linguística corresponde a 20% da cotação do item, ou seja, 14 pontos, aplicando-se os seguintes fatores de 

desvalorização: 

Fatores de desvalorização 
Desvalorização 

(pontos) 

• erro inequívoco de pontuação; 

• erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso indevido de letra 

minúscula ou de letra maiúscula inicial e erro de translineação); 

1 



 

• erro de morfologia. 

• erro de sintaxe; 

• impropriedade lexical. 
2 

 

Se da aplicação dos fatores de desvalorização relativos à correção linguística resultar uma classificação 

inferior a zero pontos, é atribuída a classificação de zero pontos aos aspetos da correção linguística. 

No item de resposta extensa do Grupo III, estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. 

Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos 

consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. 

Neste item, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina 

e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa, realizando-se esta última de acordo com os 

níveis a seguir descritos: 

Níveis Descritores 

1 Texto claro e correto nos planos da sintaxe, da pontuação e da ortografia. 

2 
Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que não afetam 

a sua clareza. 

3 
Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que afetam 

parcialmente a sua clareza. 

 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é 

classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita, em língua portuguesa. 

 

4. Material 
 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido consultar dicionários ou outros recursos bibliográficos. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem qualquer tolerância. 

Para a resolução dos itens previstos nos grupos descritos, sugere-se a seguinte distribuição do tempo: 

Grupo I — 40 minutos 

Grupo II — 15 minutos 

Grupo III — 25 minutos 

Revisão geral — 10 minutos 


