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3.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 
O presente documento visa divulgar a estrutura da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Português, de acordo com a alínea a), ponto 1, do artigo 19.º do 

Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março, tendo por referência a Informação-Prova 

elaborada pelo IAVE, a saber: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material autorizado; 

 Duração. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e dos 

documentos curriculares em vigor. 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
 
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de 

Português do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre cinco domínios de referência: 

Oralidade (compreensão), Leitura, Educação Literária, Gramática, Escrita.  
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA PROVA ESCRITA 
 

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, 

resposta restrita e resposta extensa).  

Os itens podem ter como suporte textos literários e textos não literários.  

A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina. 

As respostas aos itens podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras e os textos 

obrigatoriamente estudados no 9.º ano de escolaridade (por exemplo, para escrever um pequeno 

comentário crítico ou uma breve exposição, ou para estabelecer relações de intertextualidade). Na 

classificação das respostas a alguns itens, além de aspetos de conteúdo, podem ser considerados 

aspetos de correção linguística. 

A prova integra um item de resposta extensa (de 160 até um máximo de 240 palavras) em que se 

avaliam os aspetos seguintes: extensão, género/formato textual, tema, pertinência da informação, 

vocabulário, organização textual, coesão textual, morfologia, sintaxe, pontuação, ortografia. 

Os itens que têm como suporte um texto oral são orientados por uma gravação que, além desse 

texto, inclui instruções e pausas para leitura e resposta.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no seguinte quadro: 

 

Distribuição da cotação 

Grupos   Domínios Cotação (em pontos) 

I Compreensão do Oral 10 a 20 

II  Leitura 10 a 20 

III Educação Literária 20 a 30 

IV Gramática 15 a 25 

V Escrita 20 a 30 
 

 
 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.   

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos.   

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for 



  

Prova 91 
                                                                                                                                                                        Página 3 

possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.   

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir 

em primeiro lugar.  

Nos itens cujos critérios de classificação se apresentam organizados por níveis de desempenho, 

qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.   

As provas em que se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou extensa escrita integralmente 

em maiúsculas são sujeitas a uma desvalorização de três pontos na classificação total. 

 
MATERIAL PARA A PROVA ESCRITA 
 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionário. Não é permitido o uso de corretor. 

 
DURAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
 

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO DA PROVA ORAL 
 

A prova oral incide nos conhecimentos e nos domínios enunciados no Programa de Português, 3.º 

Ciclo nas Metas Curriculares do Ensino Básico – 3.º ciclo e nas Aprendizagens Essenciais da 

disciplina. 

A prova permite avaliar os Conhecimentos e Capacidades ao nível da Oralidade (compreensão e 

expressão) e da Leitura.                    

 
CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA ORAL 
 

- Leitura de um texto (± 2 minutos): 10% 

O aluno fará uma leitura expressiva de um texto em voz alta. Serão avaliadas a correção e a 

entoação. 

 

- Questionário sobre o texto (± 6 minutos): 40% 

O aluno terá que responder a algumas questões sobre o texto. Serão tidos em conta os seguintes 

itens: 

 compreensão geral e detalhada do texto; 

 variedade e correção lexical; 

 domínio de estruturas gramaticais adequadas à  comunicação. 
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- Expressão de opinião individual (± 7 minutos): 50% 

O aluno deverá preparar a exposição e exprimir a sua opinião pessoal sobre o tema focado no 

texto apresentado. Serão observados: 

 desenvolvimento temático e coerência;                                   

 adequação do discurso; 

 clareza de expressão; 

 correção linguística; 

 variedade de mecanismos de coesão do discurso. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ORAL 
 

- Leitura de um texto – 10 % Correção  - 5 % 
Entoação - 5% 

- Interpretação do texto - 40% Compreensão – 20% 
Variedade/correção lexical - 10% 
Estruturas gramaticais – 10% 

- Expressão de opinião 
individual – 50% 

Desenvolvimento temático/coerência - 20% 
Clareza de expressão - 7% 
Correção linguística - 7% 
Adequação do discurso - 9% 
Mecanismos de Coesão - 7% 

 

MATERIAL AUTORIZADO PARA A PROVA ORAL 
 
Não é permitido o uso de dicionários nem qualquer outro material de consulta. 

 
DURAÇÃO DA PROVA ORAL 
 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 

Nota: 3. A classificação final da prova corresponde à média ponderada e arredondada às unidades 
das classificações das duas provas.  

 

 


