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O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação 

do 5.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 de Português do Ensino Básico e as 

Aprendizagens Essenciais, em articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. Vai permitir avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre quatro domínios de referência: 

Oralidade (compreensão); Leitura e Educação Literária; Gramática; Expressão 

Escrita. 

2. Caracterização da prova 

A prova é realizada no enunciado. 

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 — Distribuição da cotação 

Grupos Domínios Cotação  

(em pontos) 

I Compreensão oral 10 

II Leitura e Educação Literária 40 

III Gramática 20 

IV Escrita 30 
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Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de 

outros domínios. 

O Grupo I e Grupo II têm como suporte, respetivamente, dois textos não literários e um 

texto literário e podem integrar itens de seleção e itens de construção.  

O Grupo III pode integrar itens de seleção e itens de construção.  

O Grupo IV é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta 

orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão da resposta (de 80 a 180 

palavras).  

Os objetivos e conteúdos da prova, por domínio, apresentam-se no Quadro 2.  

Grupo Domínio Objetivos e conteúdos 

 

I 

 

Oralidade (compreensão) 
• Compreender textos orais, identificando 

assunto, tema e intenção comunicativa. 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

Leitura e Educação Literária 

• Ler textos de diferentes géneros (literários- 

narrativo e dramático e não literários); 

•   Explicitar o sentido global de um texto;  

•   Fazer inferências devidamente justificadas;  

•   Identificar temas, ideias principais, pontos 

de vista, causas e efeitos, factos e opiniões;  

•    Interpretar os textos em função do género 

literário;  

•  Reconhecer a forma como o texto está 

estruturado. 

 

 

III 

 

 

Gramática 

• Identificar classes de palavras; 

 • Conjugar verbos regulares e irregulares em 

diferentes tempos do modo indicativo;  

• Utilizar corretamente o pronome pessoal 

átono;  

• Identificar sujeito simples e sujeito composto.  

 

 

 

IV 

 

 

 

Escrita 

• Elaborar um texto narrativo que cumpra 

objetivos explícitos quanto ao tema e tipologia;  

• Redigir texto com processos lexicais e 

gramaticais de correferência e de conexão 

interfrásica mais complexos, evitando 

repetições e contradições;  

• Escrever com propriedade vocabular e com 

respeito pelas regras de ortografia e de 

pontuação. 
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3. 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. 

4. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos.  

5. Critérios 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.  

Itens de seleção  

Nos itens de seleção (escolha múltipla e ordenação), a cotação do item só é atribuída 

às respostas integralmente corretas e completas. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero pontos.  

Nos itens de seleção (associação e completamento), são atribuídas pontuações às 

respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Itens de construção  

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, são atribuídas pontuações a 

respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por 

níveis de desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem 

enquadradas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações 

específicas.  

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a 

resposta seja classificada com zero pontos.  
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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.  

 

Fatores de desvalorização na resposta extensa  

Uma resposta que não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema 

e à tipologia textual é classificada com zero pontos em todos os parâmetros.  

A indicação de um número mínimo de 80 e de um número máximo de 180 palavras, 

para a elaboração da resposta, significa que os limites explicitados correspondem a 

requisitos relativos à extensão de texto e devem ser respeitados. 


