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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

PORTUGUÊS         Maio de 2022 

1 º Ciclo do Ensino Básico Tipo de Prova: Escrita      

2º Ano 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação da disciplina de 
Português, a realizar em 2022, nomeadamente:  
 

• Objetivos 

• Conteúdos 

• Estrutura e Cotações 

• Critérios de classificação 

• Material 

• Duração  
 

  

Objetivos 
 
 
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor da disciplina de Português do Ensino 
Básico, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada. 

 
Conteúdos 
 
 

 

Domínios/Temas 

Oralidade (compreensão) 

Leitura 

Educação Literária 

Gramática 

Escrita 

 

 
 
Estrutura e Cotações 

A prova é constituída por um único caderno; as respostas são registadas no  enunciado. 

O domínio da Oralidade (compreensão) é avaliado no início da prova. 
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Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do 

programa. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Tipologia, número de itens e cotação 

Clique ou  

 

Temas 

Cotação 

(em pontos) 

Oralidade (compreensão) 10 

Leitura 30 

Educação Literária 10 

Gramática 20 

Escrita 30 

 

 
 
Critérios 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 restrita ou uma 

resposta extensa escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de dois pontos. 

      No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que 

seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 

     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), deve ser considerada apenas a resposta 

que surgir em primeiro lugar. 

 

 

 



 

 

  3 / 4 
     
 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas.             

Podem ser atribuídas pontuações a respostas 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. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo 

com os critérios específicos. 

      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. 

     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, de pontuação, lexical, 

morfológico e sintático. 

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

classificada com zero pontos. 

      No item de resposta extensa, 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, 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 e da tipologia. 

 
 
Material 
 
O aluno deve ser portador de: 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Lápis, borracha e apara-lápis. 

Não é permitido o uso de corretor. 
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Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos, repartidos em dois períodos de 45 minutos, com um intervalo 
de 20 minutos. 
 


