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Provas de equivalência à frequência 
  

Prova Oral 

 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS maio de 2021 

 

PROVA /91| 2021 

 

3º Ciclo do Ensino Básico  
 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º Ciclo da disciplina 

de Português, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características da prova e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais 

de Português e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, 

incidindo sobre três domínios de referência: Leitura, Educação Literária e Oralidade (compreensão e expressão 

oral).  

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

textos para Educação Literária» (Metas Curriculares de Português) ou outros textos representativos da literatura 

portuguesa e da literatura estrangeira. 

 

Características da prova e estrutura 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no quadro seguinte. 

Domínios de referência Cotação 
(em pontos) 

Leitura 20 

Educação Literária 40 

Oralidade (compreensão e expressão oral) 40 
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Critérios gerais de classificação 

Domínios Parâmetros avaliados Fatores de desvalorização 

 

Leitura 

. Fluência, correção, ritmo, entoação. 

. Expressividade. 

. Falta de fluência, de ritmo e de entoação. 

. Dicção deficiente. 

. Inexpressividade. 

 

 

 

Educação Literária 

. Compreensão de textos de diferentes   
  tipologias e graus de complexidade. 
 
. Interpretação de texto. 
 
. Apresentação e defesa de ideias e  
  pontos de vista. 
 
. Explicitação do significado e da  
  intencionalidade do texto. 
 

. Imprecisões na compreensão do texto. 

. Incorreta interpretação textual. 

. Falta de clareza/precisão ao nível do das  
  ideias e pontos de vista. 
 
. Imprecisões na explicitação do significado  
  e intencionalidade do texto. 
 
. Afastamento da questão. 

 

 

 

Oralidade 

. Fluência e correção linguística. 

. Adequação vocabular    e articulação      
  do  discurso. 

. Falta de fluência. 

. Deficiente correção linguística. 

. Desadequação vocabular. 

. Deficiente articulação do discurso. 

 

Duração 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos.  

 

Material Autorizado 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 

 

 


