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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE PORTUGUÊS 

2º Ciclo do Ensino Básico  

 

 

Prova 61 / 2021 

 
 

 
 

Prova Oral 
 
 

1. Introdução 

 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 

Frequência do 2.º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Português, a realizar em 2021. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

▪ Objeto de avaliação; 

▪ Características e estrutura; 

▪ Critérios gerais de classificação; 

▪ Duração; 

▪ Material autorizado. 

 
 

2. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino 

Básico, as Aprendizagens Essenciais de Português e o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura e da Oralidade 

(Expressão). 

 
 

3. Características e estrutura 

 

A prova é realizada oralmente perante um júri constituído por professores da área 

curricular disciplinar de Português. 

 

Intervêm na realização da prova oral o júri, que é constituído por um professor 

interlocutor e por dois professores classificadores, e um aluno (ou dois alunos em 

simultâneo, dependendo do número de candidatos autopropostos). 
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A prova oral desenvolve-se em duas partes. 

 

Na 1ª parte, avaliam-se as capacidades no domínio da leitura, a partir de um texto 

narrativo, com especial atenção à fluência e expressividade da mesma, projeção da voz 

(clareza, tom de voz adequado, uso de uma dicção clara) e respeito pela pontuação. 

 

Na 2ª parte, avaliam-se as capacidades no domínio da expressão oral, através da 

produção de um discurso relativo a um determinado tema de entre os seguintes: 

ambiente, alimentação, profissões, redes sociais. 

 
 

4. Critérios gerais de classificação 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 

número inteiro. 

 

As respostas inaudíveis ou que não possam ser claramente identificadas por nenhum 

dos membros do júri são classificadas com zero pontos.  

 

A classificação final da prova é expressa na escala percentual de 0 a 100 e resulta da 

soma das pontuações atribuídas aos itens que constam na seguinte grelha: 

 

Partes Itens avaliados Cotação 
(em pontos) 

Leitura 

 

Fluência e Expressividade 

Projeção da voz 

Respeito pela pontuação 
 

20 

10 

10 

Expressão oral 

 

Tema e Tipologia 

Coerência e Adequação da informação 

Estrutura e Coesão 

Morfologia e Sintaxe 

Repertório vocabular 

Fluência do discurso 
 

6 x 10 = 60 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a 

resposta seja classificada com zero pontos. 
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Os descritores de níveis de desempenho da expressão oral integram os parâmetros 

Tema e Tipologia; Pertinência da Informação; Organização e Coesão Textuais; 

Morfologia e Sintaxe; Repertório vocabular; Fluência do discurso. 

 
 

5. Duração 

 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 

 
 

6. Material autorizado 

 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

 

Não é permitida a consulta de dicionário. 


