
                                                                                                                                    

 
 
 

 

INFORMAÇÃO – Exame de Equivalência à Frequência 

 

PORTUGUÊS – 1.ª e 2.ª FASE                                     2022 

 
PROVA CÓDIGO 41 | Modalidade ORAL 

1 º Ciclo do Ensino Básico 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Oral do Exame de Equivalência 

à Frequência do 1ºciclo da disciplina de PORTUGUÊS – 1.ª e 2.ª FASE, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova 

• Estrutura da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

Objeto de avaliação 

 A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, 

permitindo avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, para os 

domínios da Leitura e Escrita, da Educação Literária e da Gramática. 

Competências: 

I – Capacidade para ler, com expressividade e clareza um texto. 

- Capacidade de usar a leitura como forma de extrair e condensar informação de um texto. 

II – Capacidade para elaborar respostas orais a questões formuladas sobre um texto para testar 

conhecimentos. 

III - Conhecimento de aspetos básicos da estrutura e do uso do Português padrão. 

Conteúdos: 

I – Leitura de um excerto de um texto narrativo. 

II – O texto narrativo: 

- Os elementos da narrativa 

- Recursos expressivos 

- Sinonímia e antonímia 

Caracterização da prova 

III – Formação de Palavras: família de palavras 

- Flexão verbal 

- Classes e subclasses de Palavras 



                                                                                                                                    

 
 
 

- Formação de palavras – palavras derivadas – família de palavras 

- Funções sintáticas 

Caracterização da prova 

A prova consiste, no seu conjunto, na realização de uma ou mais tarefas, que se desenvolvem através de 

uma sequência de atividades que recobrem a demonstração de competências integradas de leitura e 

expressão oral. 

A prova desenvolve-se em três grupos, que a seguir se explicitam: 

Estrutura da Prova 

A distribuição da cotação pelos grupos é a apresentada no Quadro.  

  

Material  

O examinado apenas pode usar na prova, como material o texto, entregue pelo examinador. 

Não é permitida a consulta de dicionários.  

Duração 

A prova tem a duração de 15minutos. 


