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INFORMAÇÃO – PROVA A NÍVEL DE ESCOLA 

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

PORTUGUÊS 

PROVA 81 / 2020 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova final do 3.º ciclo do ensino básico 

da disciplina de Português, a realizarem 2020 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo 

Decreto-Lei nº 54/2018. 

O presente document dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material  

• Duração 

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo 

com as instruções de realização.  

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO  

 

A provatem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e 

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

incidindo sobre cinco domínios de referência: Oralidade (compreensão), Leitura, Educação 

Literária, Gramática, Escrita. 

 

3. CARATERIZAÇÃO DA PROVA  

 

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

 

A resposta aos itens de cada um dos domínios de referência pode implicar a mobilização de 

aprendizagens dos outros domínios.  

 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, de escolha múltipla) e itens de construção (por 

exemplo, de resposta restrita).  

 

Nos domínios da Leitura e da EducaçãoLiterária, os itens têm como suporte textos literários e 

textos não literários. A resposta aos itens que têm como suporte textos literários pode implicar a 

mobilização de conhecimentos sobre as obras e os textos obrigatoriamente estudados no 9.º ano 
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de escolaridade (para escrever um pequeno comentário crítico ou uma breve exposição, ou para 

estabelecer relações de intertextualidade).  

 

Nos domínios da Leitura e da Educação Literária, além de aspetos de conteúdo, poderão ser 

considerados aspetos de correção linguística.  

 

O domínio da Escrita integra um item de resposta extensa (de 100 até um máximo de 200 

palavras) em que se avaliam os aspetos seguintes: extensão, género/formato textual, tema, 

pertinência da informação, vocabulário, organização textual, coesão textual, morfologia, sintaxe, 

pontuação, ortografia.  

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Quadro 1 – Valorizaçãorelativa dos domínios e dos conteúdos 

 

Domínios Conteúdos Cotação 

LEITURA E ESCRITA 

- Reconstrução do significado de 

textosemfunção da relevância e da 

hierarquização das 

suasunidadesinformativas; 

- Avaliação do significado e da 

intencionalidade da 

mensagememdiscursosvariados; 

- Relação de textos com contextos de 

produção; 

- Capacidade de 

expressãoescritaemenunciados breves. 

- Textonarrativo; 

- Textopoético; 

- Textodramático; 

- Outros textos. 

50 

FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 

- Conhecimentosistematizado da 

gramática do portuguêspadrão 

- Estrutura da frase; 

- Classes de palavras; 

- Sintaxe da frase. 

20 

ESCRITA 

- Domínio do processo da escrita no 

seuusoexpositivo 

- Planificação e organização de 

ideiasemtextosextensos. 
30 

 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia Número Cotação por item 

ITENS DE SELEÇÃO 

- Escolhamúltipla 

- Associação/Correspondência 

- Ordenação 

5 a 10 

 

2 a 6 

2 a 6 

2 a 6 
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ITENS DE CONSTRUÇÃO 

- Respostacurta 

- Respostarestrita 

- Resposta extensa 

5 a 10 

 

2 a 8 

4 a 10 

10 a 20 

 

Notas: 

Ositens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem 

apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. 

Os itens de resposta curta e de resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de tarefas de 

transformação. 

 

4. MATERIAL  

 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor.  

 

5. DURAÇÃO  

 

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

 

 

 


