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Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 
Departamento do 1.º ciclo 

Informação — Prova Extraordinária de Avaliação 
 

 

PORTUGUÊS  2020 

Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto 

 
2.º ano de escolaridade 

 

                                

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação, 

do 2.º ano de escolaridade da disciplina de Português, a realizar em 2020, 

nomeadamente:  

 Objeto de avaliação;  

 Caracterização da prova;  

 Material;  

 Duração;  

 Critérios gerais de classificação.  
 

 
1. Objeto de avaliação  
 
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares da disciplina de Português 
do 2.º ano do 1º ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de 
avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos diferentes domínios, de modo a 
privilegiar uma perspetiva articulada dos saberes.  
  
Os domínios/blocos que constituem o objeto de avaliação são os que a seguir se 
discriminam:  
 
DOMÍNIOS  
 

 Compreensão do Oral 

 Leitura e Iniciação à Educação Literária 

 Gramática 

 Escrita 
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CONTEÚDOS 
 

ORALIDADE 
• Vocabulário 
• Reconto 
• Informação essencial e acessória 
• Tema e assunto 
 
LEITURA 
• Leitura  
• Assunto; ideia principal 
• Técnicas de localização de informação 
• Funções da leitura 

ESCRITA 
• Direcionalidade da escrita 
• Ordem alfabética  
• Listas de palavras 
• Frase 
• Texto 

    • Planificação, textualização e revisão 

GRAMÁTICA 
• Sons e fonemas 
• Sílabas 
• Ordem alfabética 

• Rimas 
• Maiúsculas e minúsculas 
• Pontuação 
• Nomes  
• Flexão nominal – número e género 
• Família de palavras 
• Prefixos 

• Sinónimos 
• Antónimos 
• Adjetivo 

• Tempos verbais 

• Flexão verbal – tempo 
• Flexão verbal - pessoa/número 

• Parágrafo e frase 

• Acento gráfico: agudo, grave; circunflexo 

• Frase: plural/singular 
• Expansão frásica 

• Sílaba: monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. 
 
INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 

 Ouvir ler e ler obras literárias 
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2. Caracterização da prova  
 
A prova é realizada no enunciado.  

O domínio da compreensão do oral é avaliado no início da prova. 

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

  

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 - Valorização relativa dos domínios 

GRUPO DOMÍNIOS/BLOCOS COTAÇÃO  

I Oralidade 15 pontos  

II Leitura e Iniciação à Educação Literária 30 pontos  

III Gramática 25 pontos  

IV Escrita 30 pontos  

 

O Grupo I e o Grupo II devem ter como suporte, respetivamente, um texto não literário e 

um texto literário. 

O Grupo IV deve ser constituído por um item de resposta extensa. Este item deve 

apresentar orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (pelo 

menos, 50 palavras).  

Os itens podem ter como suporte documentos, como, por exemplo, figuras e textos.  

 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

temas do Programa.  

 

As questões que constituem cada grupo são diversificadas, de acordo com as 

aprendizagens que se pretendem avaliar, sendo as questões do tipo escolha múltipla, 

correspondência/associação; verdadeiro/falso, resposta curta e restrita. Alguns itens de 

associação ou resposta curta podem apresentar-se sob a forma de tarefas de 

completamento.  

 

No enunciado são indicados todos os dados imprescindíveis para a correta resolução de 

cada questão.  

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

TIPOLOGIA DE ITENS 
NÚMERO DE 

ITENS 
COTAÇÃO POR 

ITEM 

ITENS DE 
SELEÇÃO 

 

 ESCOLHA MÚLTIPLA 

 ASSOCIAÇÃO 

 ORDENAÇÃO 

 VERDADEIRO/FALSO 

 COMPLETAMENTO 
 
 

1 a 12 1 a 10 pontos  

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 

 COMPLETAMENTO 

 RESPOSTA CURTA 

 RESPOSTA RESTRITA 

 RESPOSTA EXTENSA 

1 a 6 1 a 30 pontos  

 
3. Material  
 
A realização da prova no domínio da compreensão do oral carece da existência na sala de: 

Computador com leitor de CD 
Colunas de som 

 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul 
ou preta e folha de rascunho.  
 
As respostas são registadas no enunciado da prova.  
 
Não é permitido o uso de corretor. 
 
Não é permitida a consulta de dicionário.  
 
4. Duração  
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 
5. 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. No entanto, 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.  

 



 

 Informação-Prova Extraordinária de Avaliação de Português – 2.º ano   2019-2020                     Página 5 de 5 
 

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), a 

classificação será de zero pontos. 

ITENS DE SELEÇÃO  
Os itens de associação e de completamento apresentam-se organizados por níveis de 
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  
Nos itens verdadeiro/falso, a cotação só é atribuída às respostas que apresentem de 
forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero 
pontos.  
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO  
Nos itens de resposta curta, 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.  
 
Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados, para 
efeito da classificação, os elementos que satisfaçam o que é pedido segundo a ordem 
pela qual são apresentados na resposta. Porém, se os elementos referidos revelarem uma 
contradição entre si, a cotação a atribuir é zero pontos.  
 
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 
níveis de desempenho.  
 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada 
com zero pontos.  
 
Se a resposta 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 atribuída a classificação de zero 
pontos.  
 
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, 

morfológico, lexical, sintático e de pontuação.  

Os erros de acentuação e de translineação, bem como o uso indevido de letra minúscula 

ou de letra maiúscula inicial, incluem-se no plano ortográfico. É contabilizada como uma 

única ocorrência quer a repetição de uma palavra com o mesmo erro ortográfico, quer a 

presença de mais de um erro na mesma palavra (incluindo erro de acentuação, erro de 

translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial).  

No item de resposta extensa que constitui o Grupo IV, a cotação é distribuída pelos 

parâmetros Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, 

Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular, Ortografia. Neste item, estão previstos níveis 

de desempenho intercalares não descritos. Sempre que uma resposta revele um 

desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, é-lhe 

atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. 


