INFORM AÇ ÃO

PROVA FINAL de Equivalência à Prova Final
Ensino BÁSICO
Disciplina:

PORTUGUÊS

Tipo de prova:

Escrita

Duração:

2019/2020
Código:

9º Ano

91

1.ª e 2ª Fases

90 min. + 30 min de tolerância

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e
as Aprendizagens Essenciais e permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova
escrita de duração limitada, incidindo sobre os cinco domínios de referência: Oralidade
(compreensão), Leitura, Educação Literária, Escrita e Gramática.
2. Caracterização da prova
As respostas são registadas no enunciado da prova.
A prova é cotada para 100 pontos.
A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1- Distribuição da cotação

Domínios
Grupo I – Oralidade (compreensão)

Cotação
(em pontos)
12

Grupo II – Leitura (Texto A)

12

Grupo II – Educação Literária (Texto B)

31

Grupo III- Gramática

20

Grupo IV- Escrita

25

Em cada grupo, para além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de
outros domínios.
O Grupo I e o Grupo II têm como suporte textos não literários e textos literários.
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
Itens de seleção

Itens de construção

Escolha múltipla
Associação
Ordenação
Verdadeiro/Falso
Completamento
Resposta curta
Resposta extensa
(160 a 260 palavras)

Número de
itens

Cotação por item
(em pontos)

10 a 15

3a6

4 a 10

4a7

1

25

3. 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.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta
seja classificada com zero pontos.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
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A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou uma
resposta extensa integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de dois pontos na
cotação total da prova.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada
apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia
que seguir o Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor).

Itens de seleção
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, as
opções corretas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Escolha MÚLTIPLA
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única
opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
 uma opção incorreta;
 mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
Ordenação
A cotação é atribuída de acordo com os critérios específicos de correção.
Associação / Correspondência
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho explícito nos critérios de
correção.

Itens de construção
Nos itens de completamento, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente
corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os
critérios específicos.
Nos itens de resposta curta e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada
pontuação.
Em relação ao item de resposta extensa que constitui o Grupo IV, a cotação é distribuída pelos
parâmetros género/formato textual, tema e pertinência da informação, organização e coesão textuais,
morfologia, sintaxe e pontuação e ortografia. Neste item, são desvalorizadas as respostas que não
respeitem as indicações apresentadas relativamente ao género/formato textual ou ao tema ou quanto
à extensão. A um texto que se afaste totalmente ou do género/ formato textual ou do tema solicitados
no item, deve atribuir-se a classificação de zero pontos em todos os parâmetros. Se a extensão do
texto for inferior a 55 palavras, deve atribuir-se a classificação de zero pontos em todos os
parâmetros.
4. Materiais a utilizar e material não autorizado
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou
preta.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.
5. Duração da Prova
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
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