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1.OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico.
Na prova oral são objeto de avaliação as competências nos domínios da leitura/compreensão
da escrita, da gramática e da compreensão/expressão oral.
2.CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A prova oral desenvolve-se em três momentos, que correspondem à realização de três
atividades de interação oral, cujos temas se inserem nos conteúdos enunciados no programa da
disciplina e nas metas curriculares.
Domínios

Conteúdos

Cotações

Texto narrativo/informativo

20 pontos

I. Leitura (1 item)
- Ler com fluência
II. Compreensão oral (4
itens)
-

Compreender

textos

- Autor/narrador/obra

orais.

- Caracterização espácio- temporal

- Distinguir as ideias

- Análise de texto

essenciais.

30 pontos

- Interpretar textos

- Produzir um discurso

Gramática:

oral com correção

- Classes de palavras;

III. Expressão oral (4

- Funções sintáticas;

itens)

- Relação entre palavras.

- É capaz de interagir,

expressando-se
coerência,
com

de

com
acordo

a alterações de grau.
- Conjugar verbos regulares e irregulares

e

mais frequentes no indicativo (presente,

de

pretérito perfeito, pretérito imperfeito e

finalidades

situações

- Identificar os graus dos adjetivos e proceder

comunicação.

50 pontos

futuro) e no imperativo.

- É capaz de manifestar

Relacionar os pronomes pessoais com os nomes

opiniões acerca do texto

que substituem.

lido/ouvido;
- É capaz de descrever

imagens/ gravuras;
- É capaz de responder a

questões de gramática.

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA
A classificação final da prova resulta da soma das pontuações atribuídas aos critérios que
constam na grelha de caracterização da prova, avaliados nas três atividades a realizar.
O júri, em conferência, atribui a classificação final à prova oral que é expressa na escala de 0 a
100.
4. MATERIAL
O material necessário será fornecido pelos examinadores. Não é permitido o uso de dicionário.
5. DURAÇÃO
A prova oral tem a duração máxima de quinze minutos.

