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1.Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino
Básico e permite avaliar a aprendizagem numa prova escrita de duração limitada, compreendendo
os domínios da Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Escrita.
2.Características e estrutura (domínios, conteúdos e cotações em pontos)
A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos.
A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1
Domínios

Conteúdos

Cotações

Leitura

Texto não literário

20 pontos

Educação Literária

Texto literário

30 pontos

Gramática

• Aspetos fundamentais da morfologia.

20 pontos

Escrita

• Classes de palavras.

30 pontos

• Propriedades das palavras e formas de organização do
léxico.
• Análise e estrutura de unidades sintáticas.
3.Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.

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 extensa
escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos.
Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e
completas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Itens de construção
- Resposta Curta
Nos itens de completamento e nos de resposta curta, são atribuídas pontuações a respostas total ou
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
Se a resposta ao item contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos
considerados corretos ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação
objetiva dos elementos solicitados, é-lhe atribuída a classificação de zero pontos.
- Resposta Restrita
A cotação dos itens de resposta restrita é feita de acordo com os parâmetros seguintes: aspetos de
conteúdo e aspetos de organização e correção da expressão escrita.
Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível
de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a
atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.
4.Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
As respostas são registadas na própria prova.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.
5.Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

