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INFORMAÇÃO PROVA | 2022 | EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

PORTUGUÊS (Oral) 

 Prova Nº 91    

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

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

3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material utilizado 

 Duração 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais da disciplina de Português do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova Oral de duração 

limitada, incidindo sobre os domínios: 

 Domínio 1; Leitura 

 Domínio 2; Educação Literária 

 Domínio 3; Gramática 

 Domínio 4; Oralidade 

A prova permite avaliar as aprendizagens nos domínios da Oralidade (compreensão), Leitura, 

Educação Literária e Gramática. 

Relativamente ao domínio da Educação Literária, a prova pode incluir textos que constam 

da «Lista de obras e textos para Educação Literária» (Metas Curriculares de Português) ou 

outros textos representativos da literatura portuguesa e da literatura estrangeira. 

  

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

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

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

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

em voz alta de um texto literário, identificação/seleção de informação, de aplicação 
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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 é constituída por dois itens. Um dos 

itens engloba uma resposta 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. 

 

A estrutura da prova oral inclui itens que se encontram sintetizados no seguinte quadro: 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

 

Domínios  Aprendizagens 
Cotação 

(em pontos) 

LEITURA e EDUCAÇÃO LITERÀRIA 

• Leitura de texto(s) variado(s) com 

expressividade; 

• Fazer apreciações pessoais do texto.  

LEITURA ORIENTADA 

• Texto Literário 

12 

 

36 

 

 

GRAMÁTICA 

• Conhecimento de aspetos da estrutura e 

do uso do português padrão. 

RECONHECIMENTO e APLICAÇÃO 

• Classes de palavras (Adjetivos, Advérbios, 

Conjunções e Preposições) 

• Tempos verbais 

 

12 

ORALIDADE 

• Apresentar e defender opiniões 

justificando com exemplos. 

  PRODUÇÃO DE TEXTO ORAL 

 

• Articulação 

• Pertinência 

• Vocabulário 

• Discurso 

• Coerência 

20 

 

 

20 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS 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, tendo em conta os 

seguintes aspetos: desenvolvimento temático, articulação, pertinência, vocabulário, 

discurso e coerência. 

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

respetivos critérios específicos de classificação. 

2. Nos itens em que deve ser avaliada a correção linguística, devem ser tidas em conta 

as funcionalidades do aluno. 
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3. Os critérios específicos de classificação estão igualmente organizados por níveis de 

desempenho. A cada um desses níveis de desempenho é atribuída uma única 

pontuação. Os níveis intermédios não foram explicitados, de modo que, assim, seja 

possível uma maior flexibilidade na atribuição das cotações.  

 

 

MATERIAL UTILIZADO 

 O aluno utilizará material fornecido pela Escola. 

DURAÇÃO 

 A prova tem a duração de 15 minutos. 

 


