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1. Introdução: 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência, na 

vertente oral,  do 2º ciclo do ensino básico de Português, a realizar em 2020. 

 

2. Objeto de avaliação: 

A prova de equivalência à frequência incide sobre o PROGRAMA E METAS 

CURRICULARES DE PORTUGUÊS DO ENSINO BÁSICO, AS APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS do 5º e 6º ano, do 2º ciclo da disciplina e as COMPETÊNCIAS INSCRITAS NO 

PERFIL DOS ALUNOS à saída da Escolaridade Obrigatória, em vigor no corrente ano letivo. 

 

3. Características e estrutura: 

A prova  oral é feita com a presença de um júri constituído por três elementos. 

A prova é constituída por três partes distintas: 

- Primeira parte: audição e/ ou leitura de um texto; 

- Segunda parte: questões de resposta aberta e fechada sobre o texto ouvido/ lido; 

- Terceira parte: questões de gramática. 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização relativa dos domínios apresenta-se no Quadro I 
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Quadro 1 — Valorização relativa dos domínios 

Domínios Conteúdos 
Cotação  

(em pontos) 

Leitura 

Educação 

Literária 

Leitura em voz alta/ audição de textos de diversas 

tipologias. 

Questões relacionadas com a compreensão do 

texto. 

50 

Oralidade Adequação do discurso à situação formal. 

Respeito por princípios reguladores da interação 

discursiva. 

Produção de discurso oral coerente e fluente em 

português padrão com vocabulário adequado e 

estruturas gramaticais de alguma complexidade. 

 

30 

Gramática Classes e subclasses de palavras. 

Modos e tempos verbais. 

Funções sintáticas. 

Frase ativa e passiva. 

Discurso direto e indireto. 

Derivação e composição. 

20 

 

Total de cotação 

100 

 

4. Critérios gerais de classificação: 

A classificação da prova é a resultante do somatório das classificações a atribuir a cada resposta 

de acordo com os critérios para cada domínio/ questão. 

A classificação em cada questão/ domínio é expressa por um número inteiro previsto na grelha 

de classificação. 

 

5. Duração: 

A prova tem a duração de 15 minutos.  

 

6. Material autorizado 

Ficheiro áudio e/ ou texto 

 

 

 


