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INFORMAÇÃO-PROVA  

PORTUGUÊS 2020 

Prova 91 — Prova Oral  

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova oral do 3.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de 

Português, a realizar em 2020, como parte da Prova de Equivalência à Frequência. 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A Prova Oral de Português incide sobre as aprendizagens respeitantes ao 3.° Ciclo do Ensino Básico. 

 

A) DOMÍNIOS  

LEITURA E EXPRESSÃO ORAL 

•  Compreensão do significado de textos em função da relevância e da hierarquização das suas unidades 
informativas; 

•  Avaliação do significado e da intencionalidade de mensagens em discursos variados; 

•  Relacionação de textos com contextos de produção; 

•  Domínio de estratégias que permitem desfazer ambiguidades, deduzir sentidos implícitos e 
reconhecer usos figurativos; 

•  Organização e correção da expressão oral. 

GRAMÁTICA 

• Conhecimento sistematizado da estrutura e do uso do português padrão. 

 

 
 

B) CONTEÚDOS 

LEITURA ORIENTADA 
 

• Texto narrativo 

• Texto poético 

• Texto dramático 

• Outros textos 

 

GRAMÁTICA 
 

• Estrutura da frase 

• Funções sintáticas 

• Classes de palavras 

• Conjugação verbal 

• Relações entre palavras 

• Processos de formação de palavras 

• Modos de representação do discurso 

• Ortografia 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  
 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por dois grupos.  

No Grupo I, avaliam-se os domínios da Leitura e da Expressão Oral. Este grupo inclui um ou mais textos que 

constituem o suporte para as questões deste grupo.  

No Grupo II, avalia-se o domínio da Gramática.  
 

QUADRO 1 — DISTRIBUIÇÃO DA COTAÇÃO 
 

GRUPOS DOMÍNIOS COTAÇÃO (EM PONTOS) 

I Leitura e Expressão Oral 70 

II Gramática 30 

 

 

3. MATERIAL 
 

O material será fornecido pelo júri da prova. 

 
 

4. DURAÇÃO 
 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 
 

5. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros.  

No Grupo I, a classificação é dividida entre Conteúdo (C) e Forma (F) (60% e 40%, respetivamente). 
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