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Ano Letivo 2018/2019 

 

INFORMAÇÃO da Prova de Equivalência à Frequência de Português 

 
Prova 91 (Oral) 

3.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico.  

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação em prova oral de 

duração limitada, enquadrada em domínios, e os conteúdos a eles associados, no âmbito do 

programa e metas curriculares da disciplina para o 3.º ciclo do ensino básico. 

Pretende-se avaliar os domínios de conteúdo que a seguir se enunciam: 

 

 Oralidade 

 Adequação do discurso ao objetivo comunicativo, ao assunto e ao interlocutor 

 Capacidade de exprimir pontos de vista 

 

 Leitura 

 Fluência de leitura 

 

 Educação Literária     

 Texto Narrativo 

 Texto Dramático 

 Texto Épico 

 Texto Lírico 

 

 Gramática  

 Classes e subclasses de palavras 

 Funções sintáticas 

 A frase: orações coordenadas e subordinadas 

 Recursos / Figuras de estilo 
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2. Características e estrutura  

 

 Leitura em voz alta de um texto 

 Resposta oral a perguntas de compreensão de texto 

 Exposição oral sobre um tema do programa 

 Respostas a questões sobre gramática.  

COTAÇÃO DA PROVA 

Leitura em voz alta 10 pontos 

Respostas a questões sobre o texto 40 pontos 

Respostas a questões sobre gramática   20 pontos 

Exposição Oral 30 pontos 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

   No seu discurso, o examinando deverá: 

 Ler com fluência; 

 Conhecer diferentes géneros textuais; 

 Revelar coerência de ideias; 

 Expressar-se corretamente com vocabulário variado e apropriado; 

 Evidenciar capacidade para emitir juízos de valor; 

 Ser pertinente nas respostas às questões que lhe são colocadas. 

 Classificação final da prova 

A classificação final corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações das duas provas, escrita e oral, expressa em percentagem e convertida 

posteriormente na escala de 1 a 5. 

 

4. Material 

 

O material constará essencialmente do manual da disciplina, que o aluno deverá levar consigo. No 

entanto, os professores poderão socorrer-se do data show ou outros. 

 

5. Duração 

 

A prova oral não deve ultrapassar a duração de 15 (quinze) minutos. 


