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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa de Português do Ensino Básico em vigor, aplicando-se 

supletivamente as Metas Curriculares de Português, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova oral de duração limitada. 

Nesta prova, serão avaliados os domínios da Oralidade, Leitura, Educação Literária e Gramática: 

 Texto não literário 

 Texto narrativo (em prosa e/ou em verso) 

 Texto poético 

 Texto dramático 

• Gramática (em função dos textos em análise) 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA/CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova oral integra três momentos com a seguinte tipologia de atividades: 

 Leitura em voz alta pelo examinando; 

 Interação examinador-examinando; 

• Produção individual do examinando; 

 

Na prova oral, os alunos deverão: 

 Ler expressivamente em voz alta; 

 Interpretar a informação; 

 Usar a palavra com fluência e correção utilizando recursos verbais e não-verbais, com um grau de 

complexidade adequado ao tema e às situações de comunicação; 

 Diversificar o vocabulário e as estruturas utilizadas no discurso; 

• Produzir textos orais, de diferentes tipos, adaptados às situações e finalidades de comunicação; 

• Aplicar conhecimentos sobre os conteúdos gramaticais estudados. 

 
A prova é pontuada de 0 a 100 pontos. 

A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações das duas componentes expressas numa escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de 

1 a 5. 

Momentos Duração Procedimentos 

1.º Momento: 
Leitura em voz alta 

+/- 2 minutos 
O examinador entrega um texto ao examinando para 
ler. 
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Momentos Duração Procedimentos 

2.º Momento: 
Interação examinador- 

-examinando 
+/- 6 minutos 

O examinador dialoga com o examinando sobre o 
texto fornecido. 

3.º Momento: 
Produção individual do 

examinando 
+/- 7 minutos 

O examinador entrega uma tarefa ao examinando. O 
examinando, no período de tempo determinado, terá 
que organizar e apresentar a sua exposição oral. 

 
3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

O desempenho dos alunos será classificado considerando os seguintes parâmetros: 

Leitura: ritmo, fluência 
e expressividade 

Interpretação da 
informação/Conhecimentos sobre 

os conteúdos do programa 

Correção linguística 
da produção oral 

TOTAL 

10 pontos 65 pontos 25 pontos 100 pontos 

 

Os descritores de níveis de desempenho da produção oral integram os parâmetros Correção e Pertinência da 

Informação/Cumprimento do tema, Estrutura e Coesão, Correção Morfológica e Sintática, Variedade e 

Repertório Vocabular, Adequação do Registo Linguístico.  

 
4. MATERIAL AUTORIZADO 

Todo o material necessário será fornecido pelo examinador ao examinando, no momento da realização da 

prova. 

 
5. DURAÇÃO 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 


