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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS- ORAL 

PROVA 61| 2022 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 
O presente documento visa divulgar as características da prova oral de prova de 

equivalência à frequência do 2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Português- 

oral, a realizar em 2022.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação e do Programa da disciplina e dão a conhecer os seguintes aspetos 

relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Caraterização e estrutura da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 
 
 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO 

  
A prova tem como referentes o Currículo Nacional do Ensino Básico e o programa da 

disciplina em vigor e permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em 

domínios do programa da disciplina. 

Domínios: compreensão de enunciados orais na língua portuguesa; fluência, 

expressividade e respeito pela pontuação na leitura oral; interpretação correta da 

mensagem presente no texto a analisar; aplicação correta de conhecimentos; 

utilização adequada da língua portuguesa; seleção, recolha e organização da 

informação para esclarecimento de situações. 

Conteúdos : texto narrativo; elementos da narrativa (narrador, ação, espaço, tempo, 

personagens); recursos expressivos; gramática: sintaxe, morfologia e léxico. 

 
 
CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 
 
A prova oral incidirá sobre uma obra do programa do 6.º ano e sobre o conhecimento 

sistematizado da estrutura e do uso do português padrão. Encontra-se dividida em 

quatro partes:  

- Leitura expressiva de um texto após leitura silenciosa;  

- Interpretação oral de enunciados escritos (questionário orientado); 

- Emissão de uma opinião, justificando-a, relativamente a uma situação narrada no 

texto; 

- Aplicação oral, com correção, das principais estruturas gramaticais lecionadas. 

 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  
 
- Competência na leitura expressiva (20 pontos). 
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- Correção das respostas às questões de compreensão de texto (30 pontos); 

- Capacidade de expressão e interação orais (30 pontos);  

- Conhecimento gramatical (20 pontos). 

 

A prova tem a cotação de 100 pontos. 

 

MATERIAL 

 

Não é requerido qualquer material específico para a realização da prova. 

 

 

DURAÇÃO DA PROVA 

 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


