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3.º Ciclo do Ensino Básico

(Despacho Normativo nº 4-A/2018)

O presente documento divulga informação relativa à prova oral do ensino básico a realizar
em 2018, nomeadamente:


Objeto de avaliação



Caracterização da prova



Material



Duração



Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico
e permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova oral de duração
limitada, nos domínios da Oralidade, da Leitura, da Educação Literária e da Gramática.
Relativamente ao domínio da Educação Literária, a prova inclui textos que constam da
«Lista de Obras e Textos para Educação Literária», 3.º ciclo.
Domínios/Conteúdos
A prova abordará os conteúdos lecionados ao longo do 3.º ciclo, incidindo sobre os
seguintes domínios/descritores de desempenho:
ORALIDADE:


Interpretar textos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade.



Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais
diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e de coesão discursiva.

LEITURA:


Ler em voz alta.
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA:


Ler e interpretar textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes
épocas e de géneros diversos.



Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência,
justificando.



Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos.

GRAMÁTICA:


Identificar e conjugar verbos em todos os tempos (simples e compostos) e
modos.



Integrar as palavras nas classes a que pertencem.



Identificar funções sintáticas.



Dividir e classificar orações.



Reconhecer e estabelecer as relações semânticas de sinonímia, antonímia,
homografia, homofonia, hiperonímia e holonímia.



Conjugação em adjacência verbal.



Identificar processos fonológicos.

Caracterização da prova
Os itens podem ter como suporte um ou dois textos.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1 — Valorização dos domínios
Domínios
COMPREENSÃO ORAL
EDUCAÇÃO LITERÁRIA/
LEITURA/EXPRESSÃO ORAL
GRAMÁTICA

Prova 91

Cotação (em pontos)
25

15+40

20
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro
2.
Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação
Número de

Cotação por item

itens

(em pontos)

5 a 10

2a5

Resposta curta

2a4

5 a 10

Resposta restrita

3a5

6 a 10

1

15

Tipologia de itens
Escolha múltipla
Itens de seleção
Itens de
construção

OU
Verdadeiro/Falso

Leitura em voz alta

Material
O material utilizado será fornecido pelos docentes.
Duração
A prova tem a duração máxima de 15 minutos.
Critérios gerais de classificação
Itens de seleção
A cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a
opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Itens de construção
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente
corretas.
Os itens de resposta restrita são organizados por níveis de desempenho.
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