
 

 

 

 

Exame de Equivalência à Frequência 

 

PORTUGUÊS - Oral 2020

 
 

Prova 91 
 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

O presente documento divulga informação relativa ao Exame de Equivalência à Frequência do 3.º 

ciclo da disciplina de Português – Prova Oral –, a realizar em 2020, nomeadamente: 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Estrutura da prova; 

4. Critérios gerais de classificação; 

5. Material; 

6. Duração. 

 

1. Objeto de avaliação |   A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de 
Português do Ensino Básico em vigor e permite avaliar as aprendizagens passíveis de 
verificação em prova oral de duração limitada.     

2. Caracterização da prova |A prova avalia conhecimentos e capacidades nos domínios 
seguintes: 

- Leitura; 

- Educação Literária; 

- Gramática; 

- Oralidade. 
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3. Estrutura da prova | A prova é cotada para 100 pontos, considerando a avaliação 
sequencial dos domínios da seguinte forma: 

- I - Leitura: 20 pontos; 

- II - Educação Literária: 30 pontos; 

- III - Gramática: 20 pontos; 

- IV - Oralidade: 30 pontos. 

 

4. Critérios gerais de classificação | A classificação a atribuir em cada domínio resulta da 
aplicação dos critérios específicos de classificação apresentados e é expressa por um 
número inteiro. 

i)Leitura 

ii)Educação Literária 

Cotação a atribuir a cada um dos 5 itens: entre 5 a 8 pontos. 

iii)Gramática 

Cotação a atribuir a cada um dos 4 itens: 5 em pontos. 

  

Pontos Descritores 

20 
FLUÊNCIA: o aluno lê de forma clara e audível. 
DICÇÃO: variada e adequada. 
PAUSAS: ritmo correto revelando compreensão do que lê; expressividade. 

16 Nível Intermédio 

12 
FLUÊNCIA: o aluno lê de forma clara. 
DICÇÃO: audível e compreensível. 
PAUSAS: ajustadas. 

8 Nível Intermédio 
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iv) Oralidade 

Pontos Descritores 

 

 

 

 

 

30 

Produz textos orais muito corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais 
diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e de coesão discursiva. 

Utiliza informação pertinente, mobilizando conhecimentos pessoais ou dados obtidos em 
diferentes fontes, citando-as com correção. 

Usa a palavra com fluência e correção, utilizando recursos verbais e não verbais com um 
grau de complexidade adequado ao tema e às situações de comunicação. 

Diversifica o vocabulário e as estruturas utilizadas no discurso. 

Faz a apresentação oral de um tema, justificando sempre os seus pontos de vista. 

Argumenta com muita eficácia, no sentido de persuadir os interlocutores. 

Faz apreciações críticas muito pertinentes. 

24 Nível intermédio. 

 

 

 

 

18 

Produz textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais suficientes e 
recorrendo a alguns mecanismos de organização e de coesão discursiva. 

Utiliza informação maioritariamente pertinente, mobilizando conhecimentos pessoais ou 
dados obtidos em diferentes fontes, citando-as eventualmente com pequenas incorreções. 

Usa a palavra com alguma fluência e correção, utilizando recursos verbais e não verbais 
adequados ao tema e às situações de comunicação. 

Diversifica moderadamente o vocabulário e as estruturas utilizadas no discurso. 

Faz a apresentação oral de um tema, justificando pontos de vista. 

Argumenta com alguma eficácia, no sem tido de persuadir os interlocutores. 

Faz apreciações críticas. 

12 Nível Intermédio 

 

 

 

 

6 

Produz textos orais muito pouco satisfatórios, usando incorretamente vocabulário e 
estruturas gramaticais. 

Não utiliza informação pertinente, nem mobiliza conhecimentos pessoais ou dados obtidos 
em diferentes fontes. 

Usa a palavra sem fluência ou correção, utilizando recursos verbais e não verbais 
rudimentares e pouco corretos. 

Apresenta vocabulário e as estruturas do discurso muito incorretas.  

Faz a apresentação oral de um tema, sem justificar o seu ponto de vista. 
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Não argumenta, nem consegue persuadir os interlocutores. 

Não faz apreciações críticas pertinentes. 

 

5. Material | Não é permitida a consulta de dicionário. 

 

6. Duração | A prova terá a duração de 15 minutos (aproximadamente). 

Campo Maior, 30 de abril de 2020 

 


