INFORMAÇÃO-PROVA

PORTUGUÊS

2021

Prova 91

Tipo de Prova: Oral

3º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 9º ano da
disciplina de Português, a realizar em 2021, nomeadamente:
Objeto de avaliação
Caraterísticas e estrutura da prova
Critérios gerais de classificação
Duração
Material autorizado

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Português e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de
duração limitada, incidindo sobre quatro domínios de referência: Oralidade (Compreensão/Expressão),
Leitura, Educação Literária, Gramática.

CARATERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA
A prova apresenta quatro grupos.
Grupo I: Leitura em voz alta de um texto
Grupo II: Resposta oral a perguntas de compreensão/interpretação de texto
Grupo III: Respostas a questões sobre Gramática
Grupo IV: Exposição oral sobre um tema do programa
Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios.
O Grupo I e o Grupo II têm como suporte textos literários e/ou não literários.
A resposta aos itens do Grupo II pode implicar, tanto a interpretação de textos/excertos em presença,
como a mobilização de conhecimentos sobre as obras estudadas.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização relativa dos domínios apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 — Distribuição da cotação

DOMÍNIOS
ORALIDADE (COMPREENSÃO/EXPRESSÃO)

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA
GRAMÁTICA
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COTAÇÃO
30
50
20

Página 1 de 2

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos apresentados para cada item.
As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo com
os critérios específicos.
São classificadas com zero pontos as respostas em que se verifique o afastamento integral do assunto
proposto.

DURAÇÃO
A prova tem a duração de 15 minutos.

MATERIAL
O material necessário à realização da prova oral será facultado pelos professores
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