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INFORMAÇÃO PROVA – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA (PEF) 
Português (61) – Prova Oral                 MAIO DE 2020 
 
Prova de 2020 
6.º Ano                                                                                                          2.º Ciclo do Ensino Básico  

 

Introdução  

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Equivalência à Frequência - Prova 
Oral, do 6.º ano do ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2020.  
 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
 

• Objeto de avaliação  
• Caracterização da prova (características e estrutura); 
• Critérios gerais de classificação; 
• Duração; 
• Material autorizado. 

 

1. Objeto de Avaliação 
 

 Leitura   

• Texto narrativo 
• Texto dramático 
• Noções de: 
•  Autor 
• Obra 
• Narrador 
• Personagem 
• Ação 
• Ideias chave da narrativa 
• Relações entre personagens 
• Resposta longa/exposição/descrição 

 

Gramática  

• Graus dos adjetivos 
• Processos de formação de Palavras 
•  Classes de palavras 
• Análise sintática 
•  Frases simples / complexas 
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2. Caracterização da prova (características e estrutura) 
 

1º Leitura em voz alta de um texto 

2º Questionário dirigido 

3º Exposição oral de um tema/ descrição de uma imagem 

 

Tipologia de itens 

Todas as respostas são de carácter obrigatório. 

 

3. Critérios gerais de classificação  
 

• Pertinência da informação (adequação de conteúdos) 
• Reportório vocabular 
• Construção frásica 
• Encadeamento lógico das ideias 
• Fluência 

 

 

Serão valorizados: 

A utilização adequada da terminologia científica exigida em cada questão; o domínio de conteúdos; a 
objetividade. 

 

4. Duração 
 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 

5. Material autorizado 
 

O material será fornecido no dia da prova: folha A4.  

 

 
                                                          Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 27 de maio de 2020 
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