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Informação –PORTUGUÊS 

 

Ano de escolaridade 8.º ano 

Data 27 de abril de 2017 

Duração 90 + 30 minutos 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

O teste tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

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

 

CARACTERIZAÇÃO DO TESTE 

 

O teste é cotado para 100 pontos e é constituído por cinco 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 Compreensão do Oral  10 

II Leitura  30 

III Educação Literária 10 

III Gramática 20 

IV Escrita 30 

 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros 

domínios.  

O Grupo I e o Grupo II têm como suporte textos não literários e textos literários e podem 

integrar itens de seleção e itens de construção. 

No Grupo III, além da interpretação de textos/excertos em presença, a resposta aos itens pode 

implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras estudadas.  

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

O Grupo V é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta orientações no 

que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (de 180 a 240 palavras). 
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A tipologia de itens e o número de itens apresentam-se no seguinte quadro. 
 

Tipo de respostas Tipologia do item N.º de itens 

Fechadas 

Escolha múltipla 

Associação  

Ordenação  

Completamento 

6 a 10 

Abertas 
Extensa, orientada ou livre 1 

Curta 5 a 12 

 
 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

- Só serão cotadas as respostas escritas de forma legível e cuja numeração dos grupos e/ou 

dos itens seja bem clara; 

- Para cada item, deve ser apresentada apenas uma resposta. Caso se escreva 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, deve ser indicado, na folha de respostas: 

• o número do item; 

• a letra identificativa da alternativa correta. Deve ser selecionada a única alínea que, 

em cada item, completa de forma correta a afirmação inicial. 

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

organização e correção da expressão escrita (F).  

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

seja classificada com zero pontos.  

- Em relação ao item de resposta extensa que constitui o Grupo V, 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 ou cuja extensão seja inferior a 

60 palavras. 
 

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. 


