INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência
Português

Maio 2016

Prova 61 | 2016
2.º Ciclo do Ensino Básico
Prova: Oral
O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência
da disciplina de Português, a realizar em 2016, nomeadamente:
 Objeto de avaliação;
 Caracterização da prova;
 Critérios gerais de classificação;
 Material;
 Duração.

1. Local de realização da prova
EB Venda do Pinheiro
2. Objeto de avaliação
A componente oral da prova de equivalência à frequência tem por referência o Programa
e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e permite avaliar as aprendizagens
no domínio da oralidade (compreensão oral/expressão oral).
3. Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos, distribuídos de forma equitativa por dois grupos. O 1.º
grupo, destinado à compreensão do oral, é realizado no enunciado, tem como suporte a
audição de um texto não literário ou literário e integra itens de seleção (escolha múltipla,
associação, ordenação, completamento e verdadeiro ou falso). O 2.º grupo, destinado à
expressão oral, tem como suporte o visionamento de uma imagem e integra um item de
resposta extensa, que consiste na descrição de uma imagem.
A estrutura da prova sintetiza-se da seguinte forma:
1.º Grupo: Compreensão Oral - compreensão de enunciados orais (informação essencial e
acessória): de 5 a 10 itens - 50 pontos;
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2.º Grupo: Expressão Oral - participar em situações de interação oral (adequação
comunicativa, organização de ideias, organização frásica, propriedade do vocabulário): 1
item - 50 pontos.
4. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir à resposta é expressa em números inteiros e resulta da aplicação
de critérios gerais e específicos de classificação. Nos itens de seleção, a cotação do item
só é atribuída às respostas integralmente corretas. No item de resposta extensa os
critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada
nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
A resposta que se revele totalmente desajustada no conteúdo, ou no registo, é
classificada 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 critérios que se apresentam:
1º Grupo: Compreensão do oral - informação essencial e acessória (50 pontos);
2º Grupo: Breve exposição oral a partir da leitura de uma imagem e opinião sobre o seu
conteúdo - Seguiu a ordem dos planos (5 pontos); Referiu os elementos existentes em
cada plano (5 pontos); Caracterizou esses elementos com adjetivos expressivos (5
pontos); Expressou, pelo menos, duas sensações (5 pontos); Exprimiu os estados de
espírito sugeridos pela imagem (5 pontos); Empregou, pelo menos, dois recursos
expressivos (5 pontos); Usou os tempos verbais próprios da descrição (5 pontos);
Expressividade, tom de voz e dicção (5 pontos); Domínio do discurso (5 pontos); Capta e
mantém a atenção da audiência (5 pontos).
5. Material
Os examinandos deverão ser portadores de uma caneta azul ou preta.
Serão disponibilizados o enunciado e a imagem (em suporte digital e em papel).
6. Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
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