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O presente documento visa divulgar as características da prova oral do exame de equivalência 

à frequência da disciplina de Português do terceiro ciclo do ensino básico, a realizar em 2020. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 
 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Materiais; 

• Duração.  

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência os conteúdos previstos no Programa e as Metas Curriculares de 

Português do Ensino Básico, incidindo sobre os domínios da Leitura, da Educação Literária e 

Gramática. 

(2 páginas) 

ENSINO BÁSICO 

3ºCiclo 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

 

 INFORMAÇÃO - PROVA 

                                                                       

    1ª FASE e 2ª FASE                                                                                2020 

PROVA ORAL DE PORTUGUÊS 

CÓDIGO: 81 
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Na prova oral, são objeto de avaliação as competências nos domínios da 

leitura/compreensão da escrita, do conhecimento explícito da língua e da compreensão/expressão 

oral. 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 
 

Intervêm na realização da prova oral três professores e um aluno. Os intervenientes 

desempenham os papéis que se seguem: 

      . Um professor interlocutor, que conduz a prova oral seguindo um guião;  

      . Professores classificadores, que observam a prestação do aluno e a classificam; 

      . Um aluno que realiza a prova.  

A prova oral desenvolve-se em três momentos, que correspondem à realização de três 

atividades de interação oral, cujos temas se inserem nos conteúdos enunciados no programa da 

disciplina.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no seguinte quadro: 
 
 

Domínios Cotação 

(em pontos) 

Leitura 10 

Educação Literária 55 

Gramática 35 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A classificação final da prova resulta da soma das pontuações atribuídas tendo e conta a 

aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada 

item. 

A cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Podem ser atribuídas 

pontuações a respostas parcialmente corretas de acordo com os critérios específicos. 

 

MATERIAIS 

Não é permitido o uso de dicionário. 

Os alunos podem usar folha de rascunho e lápis, fornecidos pelo professor.  

 
DURAÇÃO 
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A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 


