
 

MATRIZ DA PROVA GLOBAL 
3º ciclo do Ensino Básico 

Disciplina: Português            8º ano de escolaridade             Tipo de Prova: escrita 

Duração da 
Prova  

 
60 minutos 

 

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

 

A prova tem por referência o Programa de Português do 

Ensino Básico e as Metas Curriculares de Português para 

o Ensino Básico e permite avaliar aprendizagens 
passíveis de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, nos domínios da Leitura, da Escrita, da 

Educação Literária e da Gramática. 

 

Conteúdos 

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA  

 Texto informativo; 

 Texto poético. 

 

GRAMÁTICA 

 Frases simples e complexas; 

 Funções sintáticas; 

 Classes de palavras 
 Relações entre palavras; 

 Processos de formação de palavras; 

 Modos de representação do discurso; 

 Pontuação; 

 Ortografia. 

ESCRITA 

 Planificação, construção e apresentação de texto. 

 

 
Estrutura/Cotação: 
 
Os itens podem ter como suporte um ou 

mais textos. 

 
A prova é cotada para 100 pontos e 

apresenta dois grupos. 

 

O Grupo I divide-se em duas partes: 
 

Parte A - tem como suporte um texto 

de caráter informativo e avalia a 

aprendizagem no domínio da Leitura. 
Cotação: 25 pontos. 

 

Parte B - tem como suporte um texto 

poético e avalia a aprendizagem no 

domínio da Educação Literária e Escrita.  
Cotação: 50 pontos. 

 

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem 

no domínio da Gramática.  
Cotação: 25 pontos. 

 

 As respostas ilegíveis ou que não possam ser 

claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 
 No presente ano letivo, na classificação das provas, 

continuarão a ser consideradas corretas as grafias que 

seguirem o que se encontra previsto quer no Acordo 
Ortográfico de 1945, quer no Acordo Ortográfico de 1990 

(atualmente em vigor), mesmo quando se utilizem as 

duas grafias numa mesma prova. 

 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 ordenação, a cotação do item só é 

atribuída às respostas em que a sequência apresentada 

esteja integralmente correta e completa. Todas as outras 
respostas são classificadas com zero pontos. 

 Nos itens de associação e nos de completamen-

to, são atribuídas pontuações às respostas total ou 
parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos. 

 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 restrita e de resposta 

extensa, os critérios de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. 
 O afastamento integral dos aspetos de conteúdo 

relativos a cada item implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos.  
 O Grupo I integra um item de resposta extensa com 

um mínimo de 60 palavras e um máximo de 110 

palavras. 

MATERIAL A UTILIZAR:  
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 
Não é permitida a consulta de dicionário. 
Não é permitido o uso de corretor. 


