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1. Introdução
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência do 2.º ciclo da
disciplina de Português – Prova Oral, a realizar em 2017, nomeadamente:






Objeto de avaliação;
Caracterização da prova;
Critérios gerais de classificação;
Material;
Duração.

2. Objeto de avaliação
Esta prova tem por objeto de avaliação as competências do oral, previstas no
Programa de Português do 2.º Ciclo do Ensino Básico. Foram selecionados os seguintes
descritores de desempenho e conteúdos:
Descritores de desempenho

Compreensão
do oral


Expressão oral

• Responder a perguntas sobre o que ouviu;
• Explicitar o assunto, tema ou tópico;
• Indicar o significado global, a intenção do
locutor e o essencial da informação ouvida;
• Referir pormenores relevantes para a
construção do sentido global;
• Fazer inferências e deduções.
• Usar da palavra de modo audível, com
boa dicção e num débito regular;
• Usar com precisão um repertório de
termos relevantes para o assunto que está
a ser tratado;
• Produzir enunciados, controlando com
segurança as estruturas gramaticais
correntes e algumas estruturas gramaticais
complexas;
• Respeitar princípios reguladores da
atividade discursiva:
- na produção de enunciados de resposta;
- na apresentação de factos e opiniões;
- na justificação de pontos de vista;

Conteúdos
Texto Oral
Enunciados Orais
Interação Discursiva

Interação Discursiva
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 Ler silenciosamente
 Ler em voz alta.

Leitura

Velocidade, precisão, prosódia
Texto escrito

3. Caracterização da Prova
A prova é constituída por três grupos de questões.
No Grupo I, avaliam-se competências no domínio da Compreensão do Oral. É
constituído pela audição/visualização de um texto e pela resolução de questões sobre
o mesmo.
No Grupo II avaliam-se competências no domínio da Expressão Oral. É constituído pela
comunicação da experiência, do conhecimento do mundo ou de vivências.
No Grupo III avaliam-se competências no domínio da Leitura. É constituído pela leitura
expressiva de um texto.
A estrutura da prova é apresentada no quadro 1:
Grupo

Grupo I

Competências a
avaliar
Compreensão do
Oral

Tipo de itens
-Audição de um documento
oral.
-Atividade de compreensão
(10 itens de
verdadeiro/falso)

Duração

3 a 4 minutos

3 a 4 minutos

-Relato de experiências e de
acontecimentos
Grupo II

Expressão Oral

2 minutos
ou
- Descrição

Grupo III

Leitura

-Leitura de um texto (100 a
120 palavras)

2 minutos para
leitura silenciosa
4 minutos para
leitura em voz
alta
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4. Critérios gerais de classificação


O item de Compreensão do Oral (Grupo I) é avaliado de acordo com os
seguintes critérios: cada resposta correta é classificada com 4 pontos;
Pontuação: 40 pontos.



O item de Expressão Oral (Grupo II) é avaliado de acordo com os seguintes
critérios: coesão (10 pontos), coerência (10 pontos), fluência (10 pontos),
correção (10 pontos);
Pontuação: 40 pontos.



O item de Leitura (Grupo III) é avaliado de acordo com os seguintes critérios:
velocidade (6 pontos), precisão (6 pontos), prosódia (8 pontos).
Pontuação: 20 pontos.

5. Material
O material a utilizar durante a Prova será disponibilizado pelo Júri.

6. Duração
A prova tem a duração máxima de 15 minutos.
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