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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS – PROVA ORAL        2021  

PROVA 91 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho normativo n.º 10-A/2021, artigo 19.º)  

A                                                                                                                                                                                               h 

  

 

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

Frequência do 3.º ciclo do ensino básico, da disciplina de Português, a realizar em 2021, 

nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova (características e estrutura); 

• Critérios gerais de classificação; 

• Duração; 

• Material autorizado. 

 

   Objeto de avaliação                                                       

 

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

as Aprendizagens Essenciais de Português e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova oral de duração limitada (máximo de 15 minutos), incidindo sobre 

quatro domínios de referência: Compreensão e Expressão Oral, Leitura, Educação Literária 

e Gramática. 

 

   Caracterização da Prova (características e estrutura)      

                                                  

Todos os itens são respondidos oralmente. 

 

A prova apresenta quatro partes. 

Na primeira parte, avalia-se a aprendizagem no domínio da Leitura. É apresentado 

um texto que constitui o suporte para a avaliação da leitura em voz alta. 
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Na segunda parte, avalia-se a compreensão global do texto através de questões de 

resposta curta. 

 

Na terceira parte, avalia-se a capacidade de interpretação, problematização e 

relação entre textos, fazendo apelo, pontualmente, aos recursos expressivos que participam 

na construção do efeito estético. Serão elaboradas questões de resposta curta. 

 

Na quarta parte, avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática, através de 

questões de resposta curta. 

 

A avaliação do domínio da compreensão e expressão oral será feita através das 

respostas dadas durante a realização da prova. 

 

Os itens podem ter como suporte textos literários e textos não literários. 

 

A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina. 

 

As respostas aos itens podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras 

e os textos obrigatoriamente estudados no 9.º ano de escolaridade (por exemplo, para uma 

breve exposição ou para estabelecer relações de intertextualidade). 

 

 

   Domínios                                                       

 

Leitura e Educação Literária 

 

• Leitura fluente de um texto, articulando a expressividade com o respeito pelas regras 

de pontuação; 

• Reconstrução do significado de textos, em função da relevância e da hierarquização das 

suas unidades informativas; 

• Avaliação do significado e da intencionalidade de mensagens em discursos variados; 

• Identificação e explicação de usos figurativos. 
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Gramática 

 

• Conhecimento sistematizado da estrutura e do uso do português padrão. 

 

Compreensão e Expressão Oral 

 

• Produção de enunciados orais, respeitando o objetivo comunicativo; 

• Utilização de um registo de língua adequado à situação comunicativa. 

 

   Conteúdos                                                       

 

Leitura e Educação Literária 

 

• Texto narrativo; 

• Texto informativo-expositivo; 

• Outros textos.  

 

 

Gramática 

 

• Classes de palavras; 

• Tipos e formas de frase; 

• Frase simples e frase complexa; 

• Funções sintáticas. 

 

 

Compreensão e Expressão oral 

 

Produção de enunciados orais de caráter: 

• Narrativo; 

• Descritivo; 

• Opinativo-argumentativo; 

• Informativo. 
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  Critérios gerais de classificação 

 

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

dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 

número inteiro. 

 

1.ª parte: 

 

• Fluência da leitura; 

• Percetibilidade da pronúncia e da entoação. 

 

2.ª e 3ª partes: 

 

• Apreensão crítica do significado e da intencionalidade do texto; 

• Capacidade em relacionar os textos; 

• Correção do conteúdo das respostas; 

• Clareza e fluência da expressão oral; 

• Correção lexical, gramatical e lógica. 

 

4.ª parte: 

 

• Correção do conteúdo das respostas. 

• Clareza e fluência da expressão oral; 

• Correção lexical, gramatical e lógica. 

 

Aspetos Formais: 

 

• Desenvolvimento dos tópicos propostos; 

• Estrutura e coesão frásica; 

• Utilização de um repertório vocabular diversificado e adequado; 

• Clareza e fluência da expressão oral; 

• Correção lexical, gramatical e lógica. 
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A valorização dos diferentes domínios na prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1- Valorização dos domínios na prova 

Domínios Pontuação 

Leitura e Educação Literária 

 

60 pontos 

 

10 pontos (Leitura expressiva) 

+ 

20 pontos (Leitura) 

+ 

30 pontos (Educação Literária) 

Gramática 10 pontos 

Compreensão e Expressão Oral 30 pontos 

 

   Duração:   

 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 

 

   Material autorizado:   

 

Dada a tipologia da prova ser oral, não é necessário material. 

 


