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INFORMAÇÃO PROVA | 2022 | EQUIVALÊNCIA À FREQUENCIA  

PORTUGUÊS - ORAL 

 Prova 61 

2.º Ciclo do Ensino Básico                                            Despacho normativo nº 7-A/2022 

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

2.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Português, a realizar em 2022, nomeadamente o 

objeto de avaliação, as características e estrutura, os critérios gerais de classificação, a 

duração e o material autorizado. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em 

vigor e do programa da disciplina. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa e as Aprendizagens Essenciais de Português do 

Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de 

duração limitada, nos domínios da Leitura, Educação Literária, Expressão Oral e Gramática. 

 

Domínios 

LEITURA /EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

• Reconstrução do significado de textos; 

• Identificação e interpretação de ambiguidades; 

• Dedução de sentidos implícitos; 

• Relacionação de textos; 

• Organização da expressão oral. 

 

GRAMÁTICA 

• Conhecimento de aspetos da estrutura e do uso do português padrão. 

 

PRODUÇÃO ORAL 

• Domínio do processo do oral, no seu uso multifuncional. 

Conteúdos 

LEITURA ORIENTADA 
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• Texto Narrativo 

• Outros textos 

• Categorias de texto narrativo 

 

Gramática 

• Texto 

• Estrutura da frase 

• Classe de palavras 

• Relação entre palavras 

• Modos de representação do discurso 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO ORAL 

• Planificação, coerência e apresentação de texto. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova de Português é constituída por duas componentes, uma escrita e outra oral. A 

classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às 

unidades, das classificações das suas componentes, expressas em escala percentual de 0 a 

100. 

 

A prova é constituída por três grupos de itens, avaliando-se: 

- No Grupo I, a aprendizagem nos domínios da Leitura, da Educação Literária, da 

Compreensão e da Expressão oral. Esta parte constitui o suporte de itens de leitura em voz 

alta de um texto narrativo, identificação/seleção de informação e de aplicação de conceitos e 

conhecimentos a novas situações, contempla a leitura. A leitura tem a cotação de 12 pontos; 

a descodificação de texto e a aplicação de conhecimentos tem a cotação de 36 pontos. 

Cotação: 48 pontos. 

- No Grupo II, a aprendizagem no domínio da Gramática é feita através de itens de seleção e 

de itens de construção. Cotação: 12 pontos. 

- No Grupo III, a aprendizagem no domínio da Oralidade, constituído por dois itens. Um dos 

itens engloba uma resposta extensa organizada. Este item tem a ver com a produção de um 

texto oral, tendo sido atribuído 20 pontos. O segundo item diz respeito à adequação do 

discurso ao assunto, ou seja, o discurso é ajustado à comunicação com a cotação de 20 

pontos. Cotação: 40 pontos. 
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A estrutura da prova inclui itens que se encontram sintetizados no seguinte quadro: 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

Domínios Conteúdos Cotação 

(em pontos) 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

• Reconstrução do significado de textos; 

• Identificação e interpretação de 

ambiguidades; 

• Dedução de sentidos implícitos; 

• Relacionação de textos; 

• Organização da expressão oral. 

 

LEITURA ORIENTADA 

 

• Texto Narrativo 

• Outros textos 

• Categorias de texto narrativo 

 

12 

 

 

36 

 

GRAMÁTICA 

• Conhecimento de aspetos da gramática 

do português padrão 

• Texto 

• Estrutura da frase 

• Classe de palavras 

• Relação entre palavras 

• Modos de representação do discurso 

 

 

     12 

 

ORALIDADE 

• Planificação, coerência e apresentação de 

texto. 

Produção de texto oral 

• Articulação 

• Pertinência 

• Vocabulário 

Discurso 

• Articulação 

• Coerência 

 

     20 

 

 

 

     20 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da 

aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação. 

1. As respostas que não sejam claras são classificadas com zero pontos. A 

classificação a atribuir a cada item deve ser sempre uma das cotações incluídas nos 

respetivos critérios específicos de classificação. 

2. A ambiguidade da resposta implica a atribuição de zero pontos. 
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3.  Nos itens de completamento e de resposta curta, não devem ser tidos em 

conta, as respostas em que os elementos entrem em contradição. Se existir contradição, a 

resposta deve ser classificada com zero pontos. O mesmo acontecerá se se registar o 

afastamento integral do assunto abordado. 

4. Nos itens em que deve ser avaliada a correção linguística, devem ser tidos em conta 

os erros morfológicos e de sintaxe.  

5. Os níveis de desempenho que se descrevem, relativamente ao exercício de 

expressão oral, referem-se a aspetos relativos ao tema, articulação e coerência. Os níveis 

intermédios não foram explicitados, de modo que, assim, seja possível uma maior flexibilidade 

na atribuição das cotações. 

6. Devem ser atribuídos zero pontos, em todos os parâmetros, às produções orais que 

não cumpram a instrução no que respeita ao tema. 

 

MATERIAL A UTILIZAR 

O material será fornecido pela escola. 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 15 minutos, no máximo. 

 

 


