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AGRUPAME NT O DE ESCOL AS DE SANT A CRUZ  DA TRAPA  

  
INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 
Português (prova oral)                                                                        maio de 2016 

 

Prova 91| 2016 
 
3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
Introdução 
 
O presente documento visa divulgar a estrutura da prova oral de equivalência à frequência do 3.º ciclo do en-

sino básico da disciplina de Português, de acordo com a alínea a), ponto 1, do artigo 22.º do Despacho Norma-

tivo n.º 1-G /2016, de 6 de abril, tendo por referência a Informação-Prova elaborada pelo IAVE. 

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

curriculares em vigor. 

 

Objeto de avaliação 

 A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nos domínios enunciados no Programa 

de Português, 3.º Ciclo e nas Metas Curriculares do Ensino Básico – 3.º ciclo. 

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

da Leitura.            

        

Características e estrutura 

  - 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. 

 

 - Expressão de opinião individual (± 7 minutos): 50% 
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O aluno deverá preparar a exposição e exprimir a sua opinião pessoal sobre o tema focado no texto apresen-

tado. 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 

 

- 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 

Não é permitido o uso de dicionários nem qualquer outro material de consulta. 

 

Duração 

A prova terá a duração de 15 minutos. 

 

  


