
 

MATRIZ DA PROVA GLOBAL 
Ensino Secundário 

Disciplina de Português                                                                               11º ano de escolaridade 
Tipo de Prova: escrita 

Duração da 
Prova  

 
60 minutos 

 

CONTEÚDOS/OBJETO DE AVALIAÇÃO CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Conteúdos: 

Leitura 

 Eça de Queirós, Os Maias; 

 Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa. 

Escrita: 

 Escrita para apropriação de modelos: texto 
expositivo. 

 Funcionamento da língua: 

 atos ilocutórios; 

 referências deíticas; 

 classes e subclasses de palavras; 

 tempos e modos verbais (valor temporal, aspetual, 
modal); 

 formação de palavras; 

 relações entre as palavras; 

 funções sintáticas; 

 frase complexa (coordenação e subordinação); 

 coerência e coesão textuais. 

 

Estrutura e cotações: 
Grupo I 

 A — Leitura e expressão escrita (90 pontos) 
 3 itens de resposta restrita 

 B — Funcionamento da língua (70 pontos) 
 3 itens de escolha múltipla 
 4 itens de resposta curta 

Grupo II 

 Expressão escrita (40 pontos) 
  

 As respostas ilegíveis ou que não possam ser 
claramente identificadas são classificadas com 
zero pontos. 

 O afastamento integral dos aspetos de conteúdo 
implica que as respostas sejam classificadas com 
zero pontos. 

 Os critérios de classificação dos itens de resposta 
restrita (Grupo I-A) e da expressão escrita (Grupo 
II) estão organizados por níveis de desempenho. 

  As questões dos Grupos I-A e II estão sujeitas a 
desconto por aplicação de fatores de 
desvalorização no domínio da estruturação do 
discurso e da correção linguística até um limite de 
40% da cotação total de cada item. 

 São fatores de desvalorização: 
 (A) – desconto de 1 ponto: 
- erros inequívocos de pontuação; 
- erros de ortografia; 
- erros por incumprimento de regras de citação de texto. 

 (B) – desconto de 2 pontos: 
- incorreções sintáticas; 
- erros de impropriedade lexical. 

 A repetição de um erro de ortografia (incluindo 
erro de acentuação, erro por ausência de 
maiúscula e erro de translineação), na mesma 
resposta, deve ser contabilizada como uma única 
ocorrência. 

 
MATERIAL A UTILIZAR: caneta azul ou preta 

 Não é permitido o uso de corretor. 
 Não é permitido o uso de dicionário. 


