INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À
FREQUÊNCIA
3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

91 - PORTUGUÊS – PROVA ORAL

1. INTRODUÇÃO
A Prova de Equivalência à Frequência de Português é constituída por prova escrita e
prova oral e os candidatos autopropostos apresentam-se, obrigatoriamente, à
prestação da prova oral. Mediante esta informação, pretende dar-se a conhecer aos
diversos intervenientes no processo de exame o objeto de avaliação da prova, a sua
modalidade, a sua estrutura, os tipos de itens, a cotação de cada grupo e a duração
da mesma.
2. OBJETO DA AVALIAÇÃO
A prova oral de Português incide sobre as aprendizagens e competências do 3.º Ciclo
do Ensino Básico e tem como referencial o currículo nacional.
3. MODALIDADE
A realização das Provas Orais é aberta à assistência ao público e é feita na presença
de três professores.
4. ESTRUTURA
A prova é constituída por perguntas elaboradas a partir dos conteúdos programáticos do
3.º Ciclo do Ensino Básico e, em todas as respostas, é avaliado o conhecimento e o
domínio da expressão oral.
O primeiro grupo de perguntas incide sobre obras, autores e géneros literários
contemplados no programa, sendo eles:
• Texto narrativo:
Contos literários do programa (“A Aia”, de Eça de Queirós; “A Palavra Mágica”, de Vergílio
Ferreira).
• Texto poético;
• Texto dramático:
Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente.
• Texto épico (Os Lusíadas);
• Texto informativo-expositivo;
• Outros.
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Neste grupo, os itens visam avaliar a capacidade dos examinandos para:


Contextualizar a época cultural das obras e dos autores;



Identificar as caraterísticas dos géneros;



Conhecer a estrutura externa e interna das obras;



Identificar recursos expressivos;



Formular juízos de valor.

O segundo grupo de perguntas incide sobre a Gramática.
5. COTAÇÃO
A prova é classificada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, estando a cotação distribuída da
seguinte forma:
Conteúdo

Expressão

Texto dramático

12 pontos

8 pontos

Texto narrativo/ épico

12 pontos

8 pontos

Contos tradicionais/ de autor

12 pontos

8 pontos

Texto poético

12 pontos

8 pontos

Gramática

12 pontos

8 pontos

A cotação atribuída à expressão é proporcional à validade do conteúdo, ou seja, na
ausência de conteúdo, a cotação da expressão será de 0 (zero) pontos, sem tolerância.
6. DURAÇÃO DA PROVA
A prova tem a duração máxima de 15 (quinze) minutos.
Montijo, 27 de abril de 2017
A Coordenadora do Grupo Disciplinar de Português
Paula Gregório
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