
 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de PORTUGUÊS 

Prova 61 | 2022 

2º Ciclo do Ensino Básico/ 6º Ano de Escolaridade 

Tipo de Prova: ORAL 

Duração da prova: Até 15 minutos 

 
Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, 

o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, 

nos domínios da Leitura/Educação Literária, da Expressão Oral e da Gramática. 

 

Domínios 

   Leitura/ Educação Literária 

● Localizar a informação a partir de palavra ou expressão-chave e avaliar a sua 

pertinência; 

● Explicitar o sentido global de um texto; 

● Identificar o contexto a que o texto se reporta; 

● Explicitar a intenção comunicativa ou função dominante e registo(s) utilizado(s); 

● Detetar informação relevante; 

● Distinguir relações intratextuais e a sua ordem de relevância; 

● Captar sentidos implícitos, fazer inferências, deduções; 

● Identificar relações, formais ou de sentido, em vários textos, abrindo redes 

intertextuais; 

● Detetar traços característicos de diferentes tipos de texto ou sequências textuais; 

● Fazer apreciações críticas sobre um texto, incidindo sobre o conteúdo e sobre a 

linguagem; 

● Distinguir modos e géneros de textos literários a partir de critérios dados; 

● Manifestar-se em relação a aspetos da linguagem que conferem a um texto qualidade 

literária; 

● Expor o sentido global de um texto narrativo ou de partes específicas do mesmo; 



● Explicitar os temas dominantes e características formais de poemas; 

● Expor o sentido global de um texto dramático, estabelecendo relações entre o texto 

e o desenvolvimento cénico; 

● Expressar ideias e sentimentos provocados pela leitura de um texto literário.

               

Expressão Oral 

● Produzir enunciados adequados à situação comunicativa (adequação ao interlocutor, 

à Intencionalidade comunicativa, ao contexto); 

● Observar as máximas conversacionais (quantidade, qualidade, relação, modo); 

● Expor ideias; 

● Exprimir e defender opiniões; 

● Discutir e argumentar. 

 

         Gramática 

● Identificar propriedades da língua padrão e aspetos da variação linguística do 

português; 

● Identificar e classificar unidades utilizando a terminologia adequada; 

● Explicitar regras, identificar relações e aplicar procedimentos do uso da língua nos 

planos fonológico, morfológico, das classes de palavras, sintático, lexical e semântico, 

discursivo e textual, e da representação gráfica e ortográfica; 

● Relacionar diferentes registos de língua com os contextos em que devem ser usados 

e distinguir marcas específicas da linguagem oral e escrita. 

 

Critérios de classificação 

     A classificação a atribuir nesta prova resulta da verificação do domínio da Oralidade relativo 

a: 

● Clareza e objetividade; 

● Organização discursiva; 

● Coerência e coesão do discurso; 

● Pertinência argumentativa; 

● Riqueza e variedade lexical. 

 

 

PROVA ORAL – 100% 


