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9º Ano de escolaridade  

 
O presente documento divulga informação relativamente à prova de equivalência à 
frequência da disciplina de Português, a realizar em 2017, nomeadamente: 
 
• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Critérios gerais de avaliação 
• Material 
• Duração 

 
Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo 
instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser 
considerado o Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o 
Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de dezembro.	  	  

 
Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência o Programa de Português em vigor (homologado em 1991) 
e as Metas Curriculares de Português e permite avaliar a aprendizagem e os 
conteúdos, enquadrados em domínios do Programa da disciplina, passíveis de 
avaliação em prova oral de duração limitada, nos domínios da Leitura, da Educação 
Literária, da Gramática e da Oralidade. 
 
Relativamente ao domínio da Educação Literária, a prova pode incluir textos que 
constam da «Lista de obras e textos para Educação Literária» (Metas Curriculares de 
Português) ou outros textos representativos da literatura portuguesa e da literatura 
estrangeira.  
 
Competências: 
 
Leitura: 

• Fluência e ritmo adequados;  
• Dicção clara e audível:  
• Respeito pela pontuação;  
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• Entoação variada e clara. 
 

Oralidade: 
 

• Produção de discursos orais corretos em português padrão, usando vocabulário 
e estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a mecanismos de 
organização e de coesão discursiva; 

• Compreensão e interpretação de enunciados; 
• Capacidade de emitir opiniões críticas; 
• Domínio dos conteúdos programáticos; 

 
Educação Literária 

• Seleção de informação relevante; 
• Avaliação do significado e da intencionalidade de mensagens; 
• Apreensão do sentido do texto; 
• Identificação das categorias da narrativa; 
• Reconhecimento de usos figurativos / recursos expressivos; 

 
Gramática: 
 

• Conhecimento sistematizado da gramática do português padrão. 
 
Caracterização da prova 
 
A prova oral incidirá sobre os conteúdos do programa do 9º ano e sobre o 
conhecimento sistematizado da estrutura e do uso do português padrão.  
 
A prova apresenta dois grupos de itens. 
 
No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura, da Oralidade e da 
Educação Literária. Este grupo inclui itens cujos conteúdos constam no Programa da 
disciplina. Cotação: 80 pontos. 
No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática. Este grupo inclui 
itens de resposta fechada. Cotação: 20 pontos. 
  
Critérios gerais de classificação 
 
Serão fatores de desvalorização: 

• As incorreções linguísticas; 
• As construções que revelem desconhecimento do código oral, nomeadamente 

no que respeita aos conhecimentos programáticos de morfologia e da sintaxe; 
• A falta de clareza e/ou rigor na estrutura/linguagem da resposta, assim como a 

não justificação de questões quando solicitada. 
 

ü Relativamente ao domínio da língua: 
• A estruturação incorreta da frase; 
• A utilização do vocabulário de forma inadequada; 
• A inadequação da linguagem ao assunto;  
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• A utilização indiscriminada dos tempos verbais. 
 

ü Relativamente ao tratamento do tema: 
• O vazio de conteúdo das respostas;  
• O afastamento do tema; 
• A falta de sequência na exposição;  
• As repetições inúteis. 

 
Material 
 
O material será fornecido pelo júri examinador. 
 
Duração 
 
A prova tem a duração de 15 minutos (limite máximo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




