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Informação-Prova de Equivalência à Frequência 
 

 

  3.º Ciclo do Ensino Básico 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 

 Português - Código 91       
(tem como referência o Despacho Normativo n.º 6 - A / 2015) 

 

       Ano letivo 2014/2015 

 
 

I. INTRODUÇÃO  

 
O presente documento visa divulgar as características da prova oral no âmbito da Prova de 

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

2015, por alunos autopropostos, de acordo com o Despacho Normativo n.º 6/2015. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e do Programa da disciplina.  
 

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

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova;  

 Critérios gerais de classificação;  

 Material;  

 Duração.  
 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência e o grau de 

aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em 

adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

II. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência o Programa de Português, homologado em 1991, aplicando-se 

supletivamente as Metas Curriculares de Português, e permite avaliar as aprendizagens 

passíveis de avaliação numa prova oral de duração limitada, nos domínios da Leitura, 

Compreensão do Oral, Expressão Oral e Gramática. 
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a) DOMÍNIOS E COMPETÊNCIAS 
 

LEITURA / COMPREENSÃO DO ORAL / EXPRESSÃO ORAL 

 Leitura de texto literário e não literário; 

 Reconhecimento da matriz discursiva do texto; 

 Referência ao tema /assunto / ideias nucleares; 

 Reconhecimento da intencionalidade comunicativa; 

 Identificação e interpretação de ambiguidades, dedução de sentidos implícitos, 

reconhecimento de usos figurativos e inferências; 

 Formulação de juízos de valor fundamentados; 

 Organização e correção da expressão oral. 

 

GRAMÁTICA 

 Conhecimento sistematizado da estrutura e do uso do português padrão. 

 

 EXPRESSÃO ORAL 

 Domínio dos processos de exposição oral. 

 

b) CONTEÚDOS 

 

LEITURA ORIENTADA 

 Texto narrativo; 

 Texto poético; 

 Texto dramático; 

 Texto não literário. 

. 

GRAMÁTICA 

 Estrutura da frase; 

 Classes de palavras; 

 Relações entre palavras; 

 Modos de representação do discurso; 

 Pontuação. 

 

EXPRESSÃO ORAL  

 Descrição/Leitura visual de uma imagem. 
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III. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

 A prova tem três grupos de itens.  
 

 Os grupos I e II desenvolvem-se em interação oral. 

 O grupo III cinge-se à expressão oral. 
 

 Assim: 

Grupo I 

Avaliam-se, simultaneamente, competências nos 

domínios da Leitura, Compreensão do Oral e 

Expressão Oral. Este grupo inclui um texto como 

ponto de partida para leitura orientada. 

50 pontos 

Grupo II 
Avaliam-se competências no domínio da 

Gramática. 
15 pontos 

Grupo III 

Permite avaliar competências no domínio da 

expressão oral, considerando os seus aspetos 

formais. 

35 pontos 

 

IV. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação e é expressa por um número inteiro. 

São considerados cinco critérios para a classificação do desempenho do aluno:  

 Fluência da Leitura;  

 Apreensão crítica do significado e da intenção do texto/imagem;  

 Clareza e fluência da expressão oral;  

 Correção e adequação discursiva;  

 Desenvolvimento, sem desvios, dos assuntos propostos. 

 

 

V. MATERIAL 

 

Não é permitido o uso de dicionário. 

Os alunos podem usar folha de rascunho e caneta/lápis fornecidos pelo júri. 

 

 

VI. DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 


