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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO e CULTURA 
Direção Regional da Educação 

Ano Letivo 
2019/2020 

Informação - Exame a Nível de Escola  
(De acordo com o artigo 35º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 05 de março de 2020) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 x Científico-Humanístico   Tecnológico 

  

  

 x Geral   Específica   Geral   Científica   Tecnológica 

  

Código de Exame e Disciplina:  527 – Português 

Ano(s) de Escolaridade: 12º. ano  

Duração da Prova: 120 + 30 minutos de tolerância 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame final a nível de escola da disciplina de 

PORTUGUÊS, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 
Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Secundário bem como as 

Aprendizagens Essenciais e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura, da Escrita, da Educação Literária e da Gramática.  

 

Relativamente à Educação Literária e Escrita, a prova incide sobre conteúdos selecionados de entre os que integram 

o corpus obrigatório do 12.º ano (Fernando Pessoa e o conto “George”, de Maria Judite de Carvalho). No que diz 

respeito à Gramática, incluem-se, conforme previsto nos documentos de referência, conteúdos declarativos relativos 

ao 10.º e ao 11.º anos, consolidados no 12.º ano (funções sintáticas e orações subordinadas).  

 
 
Características e estrutura da prova 
 
A prova é cotada para 200 pontos e é constituída por três grupos. 

A distribuição da cotação pelos grupos é apresentada no Quadro 1. 

. 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 
 

      Grupos 
 

   Domínios 
 

      Cotação (em pontos) 
 

  I 
 

    Educação Literária e Escrita 
 

   100 
 

  II 
 

  Leitura e Gramática 
 

   50 
 

  III 
 

 Escrita 
 

   50 
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No Grupo I, avaliam-se competências de Educação Literária e Escrita através de itens de seleção e/ou de construção 

(resposta restrita e/ou curta). Este grupo tem como suporte um texto literário. 

No Grupo II, avaliam-se competências de Leitura e de Gramática. Este grupo, que tem como suporte um texto não 

literário, inclui itens de seleção e/ou de construção (resposta curta). 

O Grupo III, em que se avaliam competências no domínio da Expressão Escrita, é constituído por um único item de 

construção (resposta extensa). Este item é orientado no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (de 80-

120 palavras). 

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 

 

         Número de itens 

 

          Cotação por item  

        (em pontos) 

 

Itens de seleção 

                  Escolha múltipla 

                  Associação 

                  Completamento 

 

     4 a 12 

 

     4 a 10 

 

 

     Itens de construção 

                  Resposta curta 

                  Resposta restrita 

Completamento 

 

     7 a 12 

 

     5 a 20 

 

                  Resposta extensa 
 

  1 

 

    50 
 

 

 

Critérios gerais 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. 

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. 

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 cinco pontos na classificação total da prova. 

 
 
 

ITENS DE SELEÇÃO 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação 

da letra ou do número correspondente. 
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ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Podem ser atribuídas 

pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

Nos itens de resposta restrita, a cotação é distribuída por parâmetros de conteúdo (C) e de estruturação do discurso e 

correção linguística (F). No item de resposta extensa, a cotação é distribuída por parâmetros de estruturação temática 

e discursiva (ETD) e de correção linguística (CL). 

 

Os critérios de classificação relativos aos parâmetros de conteúdo (C) e de estruturação temática e discursiva (ETD) 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

 

Nestes itens, estão previstos descontos por aplicação de fatores de desvalorização no domínio da correção linguística. 

Estes descontos são efetuados até ao limite das pontuações indicadas nos critérios de classificação. 

 

No item de resposta extensa, são desvalorizadas as respostas que não respeitem as indicações apresentadas 

relativamente à tipologia textual, ao tema ou à extensão. São classificadas com zero pontos as respostas em que se 

verifique o afastamento integral do tema proposto ou cuja extensão seja inferior a 50 palavras. 

 

Material autorizado 
 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 
 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

 
Não é permitida a consulta de dicionário. Não é permitido o uso de corretor. 

Data de publicação:  22 de maio de 2020 

 
 

 


