Informação‐Prova Final de Ciclo
(Despacho normativo n.º 3‐A/2019, de 26 de fevereiro)

Ano letivo de 2018‐2019

Disciplina: Português
Ano/s de escolaridade: 9.ºAno
Tipo de Prova/código: Prova Oral/ 91 (Ponderação 50%)

1. Objeto de avaliação
A prova oral tem por referência o Programa de Português em vigor.
A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em
domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova oral de duração limitada.
A prova avalia a aprendizagem nos domínios da Leitura, Compreensão da Leitura e Gramática.
Das obras para Leitura Orientada relativas ao 9.º ano de escolaridade, podem ser objeto de
avaliação as que constituem o corpus obrigatório, de acordo com as orientações do Programa, a
saber: Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente e Texto Narrativo de autor.
Podem ser objeto de avaliação no domínio da Gramática os seguintes conteúdos:
• Estrutura da frase;
• Classes de palavras;
• Relações entre palavras;
• Processos de formação de palavras;
•Funções sintáticas;
• Modos de representação do discurso.
2. Características e estrutura da prova
A prova apresenta dois grupos de itens.
No grupo I avalia‐se a aprendizagem nos domínios da Leitura e Compreensão da Leitura
através de itens de resposta curta ou restrita. No grupo II avalia‐se a aprendizagem no domínio
da Gramática através de itens de resposta fechada.
A estrutura da prova sintetiza‐se no seguinte quadro:
Grupo

Domínios/Objetivos
Leitura
‐ Saber ler com
expressividade

I

II

Compreensão da Leitura
‐ Identificar características
específicas do texto
‐ Interpretar o enunciado
‐ Expressar‐se oralmente de
forma correta e organizada
Gramática
‐ Reconhecer aspetos da
Gramática.
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Estrutura

Número de Itens

Cotação
(em pontos)

‐

10

‐ Resposta a um
questionário
dirigido

5

50

‐ Questionário de
resposta fechada

4

40

‐ Leitura correta e
expressiva de um
texto
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3. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
Leitura ‐ 10 pontos:
Clareza e fluência – 5%
Respeito pela pontuação e expressividade – 5%
Questionário/Compreensão de texto – 50 pontos:
Aspetos de conteúdo – 60%
Aspetos de correção linguística – 40%
 dicção clara‐ 10%
 discurso coerente – 10%
 registo de língua adequado – 5%
 riqueza vocabular – 10%
 correção morfossintática ‐ 5%
Domínio da Gramática – 40 pontos:
●Certo/errado
●Resposta restrita
4. Material
O material necessário à prova será fornecido pela escola.
5. Duração
A prova oral tem a duração de 15 minutos.
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