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provas de equivalência à frequência 

 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS – PROVA ORAL maio de 2015 

 

PROVA /61 | 2015 

 

2º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2.° 

Ciclo da disciplina de Português, a realizar em 2015, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho.  

 

Objeto de avaliação 

A prova realiza-se a nível de escola e tem por referência o Programa de Português do Ensino Básico 

e as Metas Curriculares de Português para o ensino básico 2º ciclo e permite avaliar aprendizagens 

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

Literária e da Gramática. 

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

de obras e textos para a Educação Literária» (Metas Curriculares de Português) ou outros textos 

representativos da literatura portuguesa e da literatura estrangeira. 

Caracterização da prova 

A prova realiza-se oralmente. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais textos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Critérios gerais de classificação 

Na prova oral valorizam-se os Domínios constantes no quadro 1.  

A Gramática (correção morfossintática, adequação e variedade do léxico e correção fonológica) será 

avaliada ao longo dos vários momentos da prova.  
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O quadro apresenta os domínios, os conteúdos e a valorização de cada momento. 

Quadro 1 — Domínios, conteúdos e valorização 

Domínios Tempo Conteúdos Avaliação 

1º Momento 

LEITURA (expressiva) 

2/3 

minutos 
 Leitura expressiva do texto 15 pontos 

2º Momento 

COMPREENSÃO/INTERPRETAÇÂO 

DO TEXTO 

5 minutos 
 Perguntas sobre: narrador, 

personagens, espaço, tempo, 
ação. 

35 pontos 

3º Momento 

GRAMÁTICA 
5 minutos 

 Classes de palavras, grupos 
constituintes da frase, funções 
sintáticas, tipos de frase, 
identificação de recursos 
expressivos.  

30 pontos 

4º Momento 

PRODUÇÃO INDIVIDUAL -  

ORALIDADE 

2/3 

minutos 

 Produção oral sobre tema 
relacionado com o texto, 
imagem, acontecimento, 
situação, interesse. 

20 pontos 

 

Material 

Prova oral 

O material é fornecido pela escola. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos.  


