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Informação-Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Básico 

 
PORTUGUÊS – Prova Oral                                                             2020 
 

Prova Oral | 2020 
 
3.º Ciclo                                                                                             1.ª e 2.ª Fases 
 
 
 

O presente documento divulga informação relativa à componente oral da prova de 

equivalência à frequência do Ensino Básico da disciplina de Português, a realizar em 

2020, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material autorizado 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação 

A prova oral tem por referência o Programa, as Metas Curriculares de Português do 

Ensino Básico e as Aprendizagens Essenciais de Português. 

 

Caracterização da prova 

A prova apresenta duas partes. 

Na primeira parte, o aluno interpreta um texto oral, identificando o tema, explicitando o 

assunto e manifestando ideias e pontos de vista pertinentes relativamente ao discurso 

ouvido. 

Na segunda parte, o aluno produz textos orais, fazendo a apresentação oral de um 

tema que lhe é indicado e justificando pontos de vista.   

 

Material autorizado 

Os alunos devem ser portadores de caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 
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Duração 

A duração da prova não deve ultrapassar os 15 minutos. 

 

Critérios gerais de classificação 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A classificação obtida na prova resulta da aplicação dos critérios apresentados no 

Quadro 1: 

 

Quadro 1 

Primeira parte: Interpretação de um discurso oral – 50 pontos 

Desempenho do aluno 
Classificação 

(em pontos) 

Identifica o tema do texto oral. 0 a 5 

Explicita o assunto do texto oral. 0 a 15 

Manifesta ideias e pontos de vista pertinentes relativamente 

ao discurso ouvido. 
0 a 10 

Usa a palavra com fluência e correção, utilizando recursos 

verbais e não verbais com um grau de complexidade 

adequado ao tema e à situação de comunicação. 

0 a 20 

Segunda parte: Produção de textos orais – 50 pontos 

Desempenho do aluno 
Classificação 

(em pontos) 

Faz a apresentação oral de um tema e justifica os seus 

pontos de vista. 
0 a 30 

Usa a palavra com fluência e correção, utilizando recursos 

verbais e não verbais com um grau de complexidade 

adequado ao tema e à situação de comunicação. 

0 a 20 

TOTAL - 100 pontos 

 

 


