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                                                                                 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE 

Escola Básica de Santo António 

Escola Secundária Fernando Lopes-Graça 

 

INFORMAÇÃO-PROVA 

PROVA ORAL - EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA – 3.º CICLO  

PORTUGUÊS (91)                                                                                                 MAIO 2020 

 

9.º ANO - 3.º CICLO ENSINO BÁSICO 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova oral do exame de 

equivalência à frequência do 3.º Ciclo da disciplina de Português, a realizar em 2020 

nomeadamente: 

1. Objeto de avaliação 
 

2. Caracterização da prova 

3. Critérios gerais de classificação 

4. Material 

5. Duração 

 

Objeto de avaliação  
 
A prova tem por referência as Metas Curriculares e o Programa de Português do 9.º 

ano (3.º ciclo do Ensino Básico) em vigor, assim como o Despacho normativo n.º 1-

A/2017, de 10 de fevereiro. 

Na prova oral, são objeto de avaliação as competências nos domínios da 

leitura/compreensão da escrita e da compreensão /expressão oral. 
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Caracterização da prova 
 

A prova oral é cotada para 100 pontos e é constituída por dois momentos de 

avaliação. A distribuição da cotação apresenta-se no Quadro 1 

Quadro 1 

Momento Domínio/ Conteúdos Cotação (em 

pontos) 

 

 

 

 

1 

Leitura (expressiva)  

 Leitura de um texto ou excerto narrativo, 
dramático ou lírico.  

Compreensão escrita/ Educação Literária 

 Reconhecimento da matriz discursiva do texto;  

 Referência ao tema /assunto / ideias 
nucleares;  

 Identificação de características do texto 
narrativo, dramático e/ou lírico;  

 Reconhecimento da intencionalidade 
comunicativa;  

 Identificação e interpretação de ambiguidades, 
dedução de sentidos implícitos, 
reconhecimento de usos figurativos e 
inferências;  

 

 

 

 

50 pontos 

 

 

2 

Compreensão oral 

 Identificação da mensagem e intenção 
comunicativa; 

 Conhecimento dos conteúdos temáticos 
abordados. 

Expressão oral 

 Utilização do registo de língua adequado;  

 Conhecimento sistematizado da estrutura e do 
uso do português padrão;  

 Expressão de pontos de vista e argumentos 
onde se destaquem unidades informativas 
relevantes. 

 

 

 

50 pontos 

 

 

 

Critérios gerais de classificação  
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A classificação final da prova é expressa em pontos, de 0 a 100, e resulta da soma 

das pontuações atribuídas aos diferentes domínios a avaliar. 

São considerados cinco critérios para a classificação do desempenho do aluno:  

I - Fluência da leitura;  

II - Apreensão crítica do significado e da intenção do texto;  

III - Clareza e fluência da expressão oral;  

IV- Correção e adequação discursiva;  

V- Desenvolvimento, sem desvios, dos assuntos propostos. 

 

Material 

 

Manual adotado para a disciplina de Português do 9.º ano nas escolas do 

Agrupamento: Letras & Companhia 9, da Editora ASA.  

 

Duração  

 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos, prevendo-se uma distribuição 

equitativa do tempo pelos dois grupos/momentos.  

 

 

.  


