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1. INTRODUÇÃO  

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura;  

• Critérios de classificação;  

• Duração.  

Nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o 

grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo 

Programa e pelas Metas Curriculares, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz 

respeito.  

  

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova final 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, nos domínios da 

leitura e da oralidade. 

 

3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA ORAL 

Conteúdos / 

aprendizagens 
Estrutura da prova Cotações 

 

Entrevista 

 

GRUPO I 

Entrevista dirigida: 

Apresentação; 

GRUPO I 

10 pontos 
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Texto Narrativo 

 

 

 

Texto Descritivo 

Autocaracterização e descrição do meio 

que o rodeia; 

Descrição de atividades do quotidiano. 

 

GRUPO II 

Leitura de texto narrativo; 

Análise do texto narrativo. 

 

GRUPO III 

Interação examinando / examinador: 

Descrição de imagem; 

Comentário sobre a imagem. 

 

 

 

 

GRUPO II 

20 pontos 

25 pontos 

 

GRUPO III 

20 pontos 

25 pontos 

 

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ORAL 

 

Grupo I  

Entrevista dirigida 

Adequação da resposta ao tema abordado. 

Coerência e coesão do discurso. 

Uso variado de léxico relativo às temáticas propostas. 

Correção linguística. 

 

Grupo II  

Texto Narrativo 

Fluência e ritmo de leitura. 

Adequação da resposta ao tema abordado. 

Coerência e coesão do discurso. 

Uso variado de léxico relativo às temáticas propostas. 

Correção linguística. 

 

Grupo III 

Texto Descritivo 

Adequação da resposta ao tema abordado. 

Coerência e coesão do discurso. 
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Uso variado de léxico relativo às temáticas propostas. 

Correção linguística. 

 

5. MATERIAL  

O material necessário será fornecido ao aluno durante a realização da prova 

 

6. DURAÇÃO DA PROVA   

A prova tem a duração de 15 minutos. 


