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O presente documento divulga inform
mação relativva à prova final do 2.º Ciclo do Ensinoo Básico da disciplina
d
de
d Portuguêss, a realizar em
e 2017, nom
meadamentee:
. Objeto de avvaliação
. Caracterizaçção da provaa
. Material
. Duração
. Critérios gerrais de classificação
Objeto
O
de avvaliação
A prova finall tem por reeferência o Programa
P
e as Metas Cu
urriculares de
d Portuguêss do Ensino Básico e
permite
p
avaliiar a aprend
dizagem passsível de avaliiação numa prova escritta de duraçãão limitada, incidindo
sobre os dom
mínios da Com
mpreensão do
d Oral, da Leeitura, da Ed
ducação Literrária, da Gra mática e da Escrita.
Caracterizaçã
C
ão da prova
A prova é reaalizada no en
nunciado.
A prova é cottada para 100 pontos e é constituída por cinco grrupos.
A distribuição
o da cotação
o pelos grupo
os apresenta ‐se no Quadro 1.

Quadro 1 – Distribuiçãoo da cotação
o

G
Grupos

Dom
mínios

Cotação
(e
em pontos)

I
II
III
IV
V

Compreen
nsão do Oral
Leitura
Educação Literária
Gram
mática
Escrita

10
10
30
20
30

Em
E cada grup
po, além do domínio
d
em foco, podem
m ser mobilizzadas aprend
dizagens de ooutros domín
nios.
O Grupo I e o Grupo II têêm como sup
porte textos não literário
os e podem integrar itenns de seleção e itens
de
d construção.
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O Grupo III tem como suporte textos literários. A resposta aos itens deste grupo pode implicar, tanto a
interpretação de textos/excertos em presença, como a mobilização de conhecimentos sobre as obras
estudadas.
O Grupo IV pode integrar itens de seleção e itens de construção.
O Grupo V é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta orientações no que
respeita ao tema, à tipologia textual e à extensão da resposta (140 a 200 palavras).
Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.
A prova realiza‐se no próprio enunciado.
A folha de rascunho distribuída não será recolhida para ser tida em conta na avaliação da prova.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.
Duração
A prova tem a duração de 90 minutos não podendo ultrapassar este limite.
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.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
As respostas aos itens são classificadas por níveis de desempenho, de acordo com os critérios específicos.
A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
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.
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam‐se
organizados por níveis de desempenho.
Nos itens de resposta restrita, as respostas são classificadas tendo em conta, além do conteúdo, a
organização e a correção da expressão escrita nos planos ortográfico, de pontuação, lexical, morfológico
e sintático. O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta
seja classificada com zero pontos.
A cotação do item de resposta extensa é distribuída pelos parâmetros Tema e Tipologia, Coerência e
Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular, Ortografia.
São classificadas com zero pontos as respostas em que se verifique o afastamento integral do tema e da
tipologia ou cuja extensão seja inferior a 47 palavras.
A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da prova, em
simultâneo com as instruções de realização.
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