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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS                                            
      	  

Prova	  de	  código	  139⏐2018	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

12º Ano de escolaridade (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de 
julho) 

	  

Modalidade: prova oral 

O presente documento divulga informação relativamente à prova de equivalência à 
frequência da disciplina de Português 12º ano, a realizar em 2018, nomeadamente: 

1. Objeto de avaliação. 
2. Caracterização da prova. 
3.  Critérios gerais de avaliação. 
4.  Duração. 

 
Objeto de avaliação:  

A prova tem por referência o Programa da disciplina de Português em vigor relativo ao 
10º, 11º e 12.° ano do Ensino Secundário. 

 A prova desta disciplina permite avaliar competências passíveis de avaliação em 
prova oral de duração limitada. 

 O objeto de avaliação centra-se nos conteúdos, processuais e declarativos, 
consignados no Programa. 

Classificação final da prova 

 A classificação final resulta da média aritmética simples das classificações obtidas na 
prova oral e na prova escrita, arredondada às unidades, expressa em pontos e 
convertida, posteriormente, na escala de 0 a 20 valores.  
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Caraterização da prova 

• Leitura em voz alta de um texto escolhido entre os textos que fazem parte do 
programa da disciplina dos 10º,11º e 12º ano.  

• Resposta oral a perguntas de compreensão e análise do texto.  

• Exposição oral sobre um tema do programa.  

 

Estrutura e cotação 

• Leitura de um texto (40 pontos)  

• Respostas a questões sobre o texto (80 pontos)  

• Exposição oral sobre uma das temáticas do programa (80 pontos)  

 

Critérios gerais de classificação  

No seu discurso, o examinando deverá: 

• Ler fluentemente; 

• Revelar compreensão do texto, capacidade de fazer inferências a esse mesmo 
texto; 

• Ser pertinente , claro e objectivo nas respostas às questões que lhe são colocadas 

• Expressar-se corretamente com vocabulário variado e apropriado; 

• Evidenciar capacidade para emitir juízos de valor. 

Duração 

A prova tem a duração de vinte e cinco minutos. 

	  


