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O presente documento divulga informação relativa à prova oral da prova final do 3º ciclo do ensino 

básico da disciplina de Português, a realizar em 2018, nomeadamente: 
 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, nos 

domínios da Leitura, da Educação Literária e da Gramática. 
 

Relativamente ao domínio da Educação Literária, a prova pode implicar a mobilização de 

conhecimentos sobre as obras e os textos obrigatoriamente estudados no 9.º ano de escolaridade 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. 

 

Caracterização da prova 
 

Os itens podem ter como suporte um ou mais textos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

A distribuição da cotação na prova apresenta-se no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Domínio Cotação 
(em pontos 

Oralidade 100 

Prova Oral da Prova Final Nacional 

Português 

3º Ciclo do Ensino Básico  

 

Prova 91/2018

 

Decreto-Lei 139/2012, de 5 de julho. 

 

 

Informação - Prova 

 

Data: 09-05-2018 
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Ao longo da prova, para além do domínio em foco, serão mobilizadas aprendizagens de outros 

domínios: Leitura, Educação Literária e Gramática. 

 

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 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item  
(em pontos) 

Itens de construção 
  Resposta curta 6 a 8 60 

Resposta extensa 1 40 

 

Critérios gerais de classificação 
 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão, 

no entanto, ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas. 
 

 
 

 

 

Em relação ao item de resposta extensa, a cotação é distribuída pelos parâmetros Coerência e 

Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Capacidade de Argumentação, Morfologia e Sintaxe, 

Repertório Vocabular.   

 

Material  
 

Não é permitido o uso de dicionário. 
 

Duração 
 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 


