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Informação-Prova de Equivalência à Frequência de Português – Oral 
 

Abril 2015 

Prova 61 | 2015 
 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico  (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) Ano de escolaridade: 6.º 

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 na 2.ª fase em 2015, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova  

 Critérios gerais de classificação  

 Material 

 Duração  

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico.  

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada. A prova avalia a 

aprendizagem nos domínios de Leitura Oral, de Compreensão do Oral e de Expressão Oral. 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova está organizada por grupos de itens. Os grupos/ itens podem ter como suporte um ou mais documentos, 

como, por exemplo: um excerto literário. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. Alguns dos 

itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do Programa. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 
 

 A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

Leitura e 
Compreensão Escrita 

 Leitura oral 

 Leitura orientada 

 Texto narrativo 

65 

Gramática 

Plano Fonológico 

 Divisão silábica e classificação de palavras quanto 
ao número de sílabas 

Plano morfológico 

 Formação de palavras 

 Classes de palavras 
Sintaxe e semântica 

 Tipo e forma de frases 

 Funções sintáticas 

35 
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 A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

 

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.  

Leitura 

 Expressividade 

 Pronúncia 

 Omissão/repetição de palavras 

 Respeito pela pontuação 

 Ritmo 

 

Compreensão oral 
 
Expressão oral 

 Riqueza /variedade vocabular 

 Adequação do enunciado à situação comunicativa 

 Articulação 

 Correção morfossintática 

 Encadeamento lógico de ideias 
 

Gramática 

MATERIAL 

Dado tratar-se de uma prova oral, os alunos não poderão recorrer a nenhum tipo de material para além do fornecido 
pelo júri da prova. 

6. Duração 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 

Momentos 3 momentos 

Alunos 1 aluno 

Júri 3 professores: um age como interlocutor e classificador; 2 agem como classificadores apenas. 

Duração 15 minutos 

Classificação 

Atribuída com os níveis das respetivas pontuações apresentadas na grelha criada para o efeito. 

Leitura e Compreensão Escrita Gramática 

Leitura oral Leitura orientada Plano fonológico Plano morfológico Sintaxe e semântica 

 

15 

 
50 

 

35 

Áreas de 

experiência/temáticas 
Texto narrativo 

Tipos de atividade 
De interação professor interlocutor- aluno. 

De produção individual do aluno. 


