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Ano Letivo 
2019/2020 

 Informação-Prova de equivalência à frequência  

do Ensino Básico  
 (De acordo com o artigo 35º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 05 de março de 2020) 

Disciplina: 
Código: 

Português (escrita) 
81 

Ano de Escolaridade: 9.º ano  

Duração da Prova: 
90 minutos e 30 minutos de 
tolerância 

 

 
 1. Objeto da avaliação 

A prova desta disciplina tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas 
Curriculares de Português do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar aprendizagens passíveis 
de avaliação numa prova escrita de duração limitada nos domínios da Oralidade (compreensão), Leitura, Educação 
Literária, Gramática e Escrita. 

 
 DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA 

 
Oralidade  

• Compreender global e seletivamente um texto; 

  Leitura e Educação Literária 
• Ler e interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade; 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e ao tratamento da informação 

• Ler para apreciar textos variados; 

• Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais. 

 Gramática 
• Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português; 

• Reconhecer classes de palavras. 
 

Escrita 
• Planificar a escrita de textos; 

• Redigir textos com coerência e correção linguística; 

• Escrever para expressar conhecimentos; 

• Escrever textos de opinião; 

• Escrever textos narrativos. 

 
 CONTEÚDOS 

Leitura e Educação Literária 
• Texto narrativo (estrutura, ação, personagens, narrador, espaço e tempo); 
• Texto dramático (ato, cena, fala e indicação cénica, ação, personagens, tempo e espaço); 
• Texto informativo; 
• Recursos expressivos (comparação, metáfora, adjetivação, enumeração). 
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Gramática 

• Funções sintáticas a nível da frase (sujeito, predicado, vocativo); 

• Funções sintáticas internas ao grupo verbal (complemento direto, complemento indireto, complemento 

oblíquo e complemento agente da passiva); 

• Coordenação sindética (oração coordenada copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e explicativa); 

• Subordinação: orações subordinadas adverbiais (causais, temporais e condicionais); 

• Classes de palavras (nome, verbo e adjetivo). 

Escrita  

• Planificação, construção e apresentação de texto narrativo ou de opinião. 

 2. Estrutura da prova 
 Os itens podem ter como suporte um ou mais textos. 
 A prova é cotada para 100 pontos. 
 A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 
 Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios e dos conteúdos 
 

Domínio Cotação 
(em pontos) 

Grupo I - Oralidade 12 

Grupo II - Leitura 13 

Grupo II - Educação Literária 30 

Grupo III - Gramática 20 

Grupo IV - Escrita 25 

 
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 

 
6 a 14 

 
3 a 6 

 

 
Itens de construção 
 

Completamento 
Resposta curta 

 
6 a 14 

 

3 a 6 
 

Resposta restrita 4 a 8 

Resposta extensa 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. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  
 
A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente em maiúsculas 
é sujeita a uma desvalorização de três pontos. 
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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.  
 
Nos itens de associação e nos de 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, 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 em que se solicite o uso de metalinguagem, são classificadas com zero 
pontos as respostas que contenham abreviaturas ou representações ortográficas incorretas de termos literários ou 
linguísticos. 
 
Nos itens de resposta restrita 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 aos itens de resposta restrita, a cotação é distribuída pelos parâmetros seguintes: 
a) aspetos de conteúdo (C); 
b) aspetos de correção linguística (F). 
 
No domínio dos aspetos de correção linguística (F), considera-se, em cada resposta, o constante do Quadro 3. 
 

Quadro 3 – Tipos de erros 
• erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, erro de translineação e uso indevido de letra minúscula 

ou de letra maiúscula inicial); 
• erro de morfologia; 
• erro de sintaxe; 
• erro inequívoco de pontuação; 
• impropriedade lexical; 
• incumprimento de regra de citação ou de referência a título de obra. 

  

 
A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo (C) implica a classificação com zero pontos nos 

aspetos de correção da linguística (F). 
Em relação ao item de resposta extensa que constitui o Grupo IV, a cotação é distribuída pelos parâmetros 

(A) Género / Formato textual, (B) Tema e Pertinência da Informação, (C) Organização e Coesão Textuais, (D) 
Morfologia e Sintaxe e Pontuação, (E) Ortografia. A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro A 
(Género/Formato Textual) ou no parâmetro B (Tema e Pertinência da Informação) implica a atribuição de zero 
pontos nos restantes parâmetros. Neste item, a indicação de um número mínimo e máximo de palavras, para a 
elaboração da resposta, significa que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão de texto 
e devem ser respeitados. Se o aluno não cumprir a extensão requerida, a classificação é sujeita a desvalorização de 
1 ou de 2 pontos. Se a extensão do texto for inferior a 1/3 do limite mínimo, a resposta é classificada com zero 
pontos em todos os parâmetros. A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da 
realização da prova, em simultâneo com as instruções de realização. 

 
 
 
 
 



   
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO e CULTURA  

Direção Regional da Educação  

 

Página 4/3 

 

 4. Material 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
As respostas são registadas no próprio enunciado. 
Não é permitida a consulta de dicionário.  
Não é permitido o uso de corretor. 

  
5. Data da publicação: 22 de maio de 2020 

 


