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MATRIZ DA PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

Português 

2022 

Prova 91 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

  

O presente documento divulga informação relativa às provas de equivalência à frequência do 3.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Português – a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação  

• Caracterização e estrutura da prova 

• Critérios gerais de classificação  

• Material 

• Duração  

 

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 (interação e produção orais), incidindo sobre os temas 

seguintes:  

• Texto narrativo, poético e/ou dramático: Interpretação; Identificação do tema / assunto/ 

ideias nucleares; Localização espácio-temporal; Identificação / caracterização de 

personagens e/ou de sentimentos; Identificação/ classificação do narrador/sujeito poético; 

Função das didascálias; Análise formal. 

• Gramática: Classes de palavras; Tipos e formas de frase; Tempos e modos verbais; Frase 

simples / complexa (divisão e classificação de orações); Funções sintáticas; discurso direto e 

indireto; voz ativa e passiva; Processos de formação de palavras. 
 

Caracterização e estrutura da prova  

Avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais, que se 

desenvolvem em três momentos, recorrendo-se a um guião que os examinadores devem seguir. 

Os itens têm como suporte estímulos orais e escritos (textos literários). 
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A prova é cotada para 100 pontos. A classificação final, arredondada às unidades, corresponderá  

a 30% da classificação final na Prova de Equivalência à Frequência, sendo a restante percentagem 

obtida através da classificação da Prova Final de Ciclo.  

 

Componente oral da prova 

Competências Conteúdos Estrutura / Itens Cotação 

 
LEITURA 
• Ler expressivamente um texto 
com articulação e entoação 
corretas e uma velocidade 
adequada. 
• Explicitar o sentido global de um 
texto. 

 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA/ 
ORALIDADE 

• Identificar temas, ideias principais, 
pontos de vista, causas e efeitos, 
factos e opiniões. 

• Expressar, de forma 
fundamentada, pontos de vista e 
apreciações críticas motivadas 
pelos textos lidos. 

• Ler e interpretar obras literárias 
portuguesas de diferentes autores e 
géneros. 

 
GRAMÁTICA 

• Explicitar aspetos fundamentais 
da morfologia, fonologia e sintaxe 
do português. 

 

 
Temáticos e lexicais 

 
 

Momento 1:  
Leitura de um texto / 
excerto narrativo, 
poético e/ou dramático; 

 
 
 
 
 

Momento 2:  
Questionário orientado 

/ Interpretação; 

 

 

 
Momento 3:  

Análise formal / 
estruturas gramaticais. 

 

 

I – Leitura 
1 item de interação 

oral interlocutor / aluno  

 

II – Interpretação 
3 itens de produção 

oral do aluno 

(com um ou mais 
documentos de 

suporte, como textos 
e/ou imagens)  

 

III – Gramática 
3 itens de produção 

oral do aluno 

(com textos como 
suporte)  

 

IV – Expressão oral 
(observada durante 

toda a prova) 

 

Competência 
pragmática: 

 

20 pontos  

 

 

 

 

30 pontos 

 

 

 

 

20 pontos  

 

 

 

 

Competência 
linguística: 

(para o conjunto 
da prova) 

 

30 pontos  

 

Critérios gerais de classificação  

Componente oral da prova  

A prova compreende três momentos, cujos critérios de classificação se discriminam: 

Momento 1, avalia-se a leitura em voz alta de um texto, com fluência, correção e expressividade.  

Momento 2, avalia-se a compreensão da questão e a adequação da resposta. 

Momento 3, avalia-se o conhecimento sistematizado da estrutura e do uso do português padrão. Ao 

longo de toda a prova avalia-se a expressão de forma clara e articulada. 
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A classificação do desempenho nos domínios da interação e produção orais é registada numa ficha 

de observação.  

 

Material  

Não é necessário que o aluno seja portador de material. 

 

Duração  

A prova tem a duração máxima de 15 minutos.   


