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Informação –PORTUGUÊS 

 

Ano de escolaridade 12.º ano 

Data 27 de abril de 2017 

Duração 120 + 30 minutos 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

O teste tem por referência o Programa de Português e permite avaliar a aprendizagem passível 

de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura, 

da Expressão Escrita e do Funcionamento da Língua. 

Relativamente aos conteúdos de leitura literária, a prova incide sobre obras selecionadas de 

entre as que integram o corpus obrigatório do 10.º, do 11.º e do 12.º ano. 

No que diz respeito ao Funcionamento da Língua, incluem-se, conforme previsto no programa, 

conteúdos declarativos relativos ao 10.º e ao 11.ºanos, consolidados no 12.º ano. Nestes itens, 

são usados termos do programa, atualizados pelo Dicionário Terminológico em linha. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO TESTE 

 

O teste tem duas versões. 

O teste é cotado para 200 pontos e é constituído por três grupos. 

Os alunos não respondem no enunciado do teste. As respostas são registadas em folha própria 

do Colégio.    

A valorização dos domínios apresenta-se na tabela seguinte. 

 

GRUPOS DOMÍNIOS COTAÇÃO (em pontos) 

I Leitura e expressão escrita 100 

II Leitura e Funcionamento da Língua 50 

III Expressão escrita 50 

 

No Grupo I, avaliam-se conhecimentos e capacidades de Leitura e de Expressão Escrita 

através de itens de construção. Este grupo inclui duas partes: A e B. A parte A, com uma 

cotação de 60 pontos, integra um texto, selecionado a partir do corpus literário do 12.º ano, que 

constitui o suporte de itens de resposta restrita. A parte B, com uma cotação de 40 pontos, é 

constituída por itens de resposta restrita sobre conteúdos declarativos do 10.º ou do 11.º anos 

relativos ao domínio da Leitura, podendo apresentar um suporte textual.  
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No Grupo I, além da interpretação de textos/excertos em presença, a resposta aos itens pode 

implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras estudadas. No Grupo II, avaliam-se 

conhecimentos e capacidades de Leitura e de Funcionamento da Língua. Este grupo, que tem 

como suporte um texto (por exemplo, uma crónica, uma entrevista, um artigo informativo, uma 

apreciação crítica), pode incluir itens de seleção e de construção.  

 

O Grupo III, em que se avaliam conhecimentos e capacidades no domínio da Expressão 

Escrita, é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta orientações no que 

respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (de 200 a 300 palavras).  

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no seguinte quadro. 

 

 

Tipo de respostas Tipologia do item N.º de itens 

Fechadas 
Escolha múltipla 

Construção 

7 

3 

Abertas 
Extensa, orientada ou livre 1 

Curta 5 

 
 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

- Escreva de forma legível a numeração dos grupos e/ou dos itens, bem como as respetivas 

respostas. 

- Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a 

um mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar. 

- Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas: 

• o número do item; 

• a letra identificativa da alternativa correta. Selecione a única alínea que, em cada 

item, completa de forma correta a afirmação inicial. 

- Relativamente ao item do GRUPO III, a cotação a atribuir ao item organização e correção 

linguística é proporcional à cotação atribuída ao conteúdo. Se o aluno obtiver zero (0) pontos 

no conteúdo, terá zero (0) pontos nessa questão. 

- Se o texto produzido no GRUPO III apresentar um número de palavras inferior ou superior 

aos limites de extensão indicados na prova, há um desconto até cinco (5) pontos à 

classificação obtida pela resposta do examinando, depois de aplicados todos os outros critérios 

definidos para este grupo. Nos casos em que, da aplicação deste fator específico de 

desvalorização, resultar uma cotação inferior a zero (0) pontos, deverá ser atribuída a este 

grupo a classificação de zero (0) pontos. 
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- Por cada erro de sintaxe ou impropriedade lexical, são descontados 2 (dois) pontos. 

- Por cada erro inequívoco de ortografia (incluindo erro de utilização de letra maiúscula), é 

descontado 1 (um) ponto. 

- Por cada erro de ortografia repetido (incluindo acentuação e usos convencionais de letra 

maiúscula), apenas é penalizada uma ocorrência. 

- Os descontos por erro de utilização de letra maiúscula são efetuados até ao máximo de 5 

(cinco) pontos na totalidade da prova. 

- Os descontos por aplicação dos fatores de desvalorização no domínio da correção linguística 

são efetuados até ao limite da pontuação indicada para esse parâmetro nos critérios de 

classificação da prova. 

 

MATERIAL 
 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. 

As respostas são registadas no enunciado do teste. A folha de rascunho fornecida ao aluno 

não será recolhida para classificação. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 


