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INFORMAÇÃO – PROVA FINAL A NÍVEL DE ESCOLA 

                                                  PORTUGUÊS                                                   2018 

PROVA 81 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova deve respeitar o Programa Educativo Individual dos alunos inseridos no Decreto-Lei n.º 

3/2008, de 7 de janeiro, com as medidas a), b) e d) do ponto 2, do artigo 16.º, tendo por referência o 

Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos. 

 

GRUPO I – DOMÍNIO: COMPREENSÃO DO ORAL 

CONTEÚDOS TIPOLOGIA DE ITENS Nº DE ITENS COTAÇÕES 

- Texto não literário 

Itens de seleção: 
- escolha múltipla 
- associação 
- completamento 

Itens de construção: 
- resposta curta 

3 a 5 15 pontos 

 

GRUPO II – DOMÍNIO : LEITURA E EDUÇÃO LITERÁRIA 

CONTEÚDOS TIPOLOGIA DE ITENS Nº DE ITENS COTAÇÕES 

- Texto A 

Itens de seleção: 
- escolha múltipla 
- associação 
- completamento 

Itens de construção: 
- resposta curta 

4 a 6 15 pontos 

- Texto B 

Itens de seleção: 
- escolha múltipla 
- associação 
- ordenação 
- completamento 

Itens de construção: 
- completamento 
- resposta curta 
- resposta restrita 

4 a 6 25 pontos 

 

GRUPO III – DOMÍNIO: GRAMÁTICA 

CONTEÚDOS TIPOLOGIA DE ITENS Nº DE ITENS COTAÇÕES 

- Classes de palavras  
- Flexão/conjugação     
  verbal 
- Funções sintáticas 
- Orações  
  subordinadas 

Itens de seleção: 
- escolha múltipla 
- associação 
- completamento 
 

Itens de construção: 
- resposta curta 

3 a 5 15 pontos 

 

GRUPO IV – DOMÍNIO: ESCRITA 

CONTEÚDOS TIPOLOGIA DE ITENS Nº DE ITENS COTAÇÕES 

- Construção e  
  apresentação de 
  texto  

Item de construção: 
- resposta extensa de 150 a 200 palavras 
(com orientações sobre a tipologia textual 
e o tema) 

1 30 pontos 
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MATERIAL 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

As respostas são registadas no próprio enunciado. 

É fornecida ao aluno uma folha de rascunho, que não será recolhida para classificação. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 

 

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. 

 As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos. 

 Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se 

for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

 Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

 A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou uma 

resposta extensa escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de dois 

pontos. 

 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

 A cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a opção 

correta. 

 

Associação, ordenação e completamento 

 As pontuações são atribuídas a respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 
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Itens de construção 

Completamento e resposta curta 

 As pontuações são atribuídas a respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

 O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta 

seja classificada com zero pontos. 

 

Resposta restrita 

 A cotação é distribuída pelos parâmetros seguintes: aspetos de conteúdo (C) e aspetos de 

organização e correção da expressão escrita (planos ortográfico, de pontuação, lexical, 

morfológico e sintático) (F). 

 Os critérios de classificação relativos aos aspetos de conteúdo apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. 

 A classificação das respostas a estes itens resulta da pontuação do nível de desempenho em 

que forem enquadradas e da aplicação de fatores de desvalorização no âmbito do     

parâmetro F. 

 O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta 

seja classificada com zero pontos. 

 

Resposta extensa 

 Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 

 A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 Os descritores de níveis de desempenho integram os parâmetros Tema e Tipologia, Coerência 

e Pertinência do Conteúdo, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular, 

Ortografia. 

 O afastamento integral do tema e da tipologia textual implica que a resposta seja classificada 

com zero pontos. 

 Em caso de incumprimento da extensão requerida, a cotação será sujeita a desvalorização, de 

acordo com os critérios específicos. 

 A extensão da resposta inferior a 40 palavras implica que seja classificada com zero pontos. 


