INFORMAÇÃO – PROVA EXTRAODINÁRIA de AVALIAÇÃO
ANO: 10.º
DISCIPLINA: PORTUGUÊS
Modalidade da Prova: escrita

Ano letivo: 2021/2022
Cotação
(Total: 200 pontos)

Objeto de Avaliação

Características e estrutura da prova

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de Português para o 10.º ano e permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração
limitada, incidindo sobre os domínios da Oralidade (compreensão), da Leitura,
da Escrita, da Educação Literária e da Gramática.
No que diz respeito ao domínio da Educação Literária, a prova pode incluir
suportes textuais diferentes dos indicados nos documentos de referência para
trabalho em sala de aula (outros textos do mesmo autor, outros excertos da
mesma obra ou textos de outros autores, mas pertencentes ao mesmo género
textual), privilegiando-se, nestes casos, a interpretação do texto apresentado na
prova.

Grupo I

Oralidade (Compreensão oral)
Texto Não Literário
Itens de seleção: escolha múltipla, ordenação, verdadeiro /falso

Grupo I

Grupo II

Educação Literária
Texto literário
Itens de construção: resposta restrita

Grupo II

Grupo III

Grupo III

20

60



Leitura / Gramática
Texto não literário
Itens de seleção: escolha múltipla, ordenação, verdadeiro /falso
Itens de construção: resposta curta.

Grupo IV

Escrita
Itens de construção: resposta extensa.
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Grupo IV
50
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Critérios Gerais de Classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. A ausência
de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens de escolha múltipla. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente
identificadas são classificadas com zero pontos. Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente
o item a que diz respeito. Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar. As provas em que se apresente, pelo
menos, uma resposta restrita ou extensa escrita integralmente em maiúsculas são sujeitas a uma desvalorização de cinco pontos na classificação total.
Quadro 1 – Tipos de erro
• Erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, erro de translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula
inicial)
• Erro de morfologia
• Erro de sintaxe
• Erro inequívoco de pontuação*
• Impropriedade lexical
• Incumprimento das regras de citação ou de referência a título de obra
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja classificada com zero pontos. A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo
(C) implica a classificação com zero pontos nos aspetos de organização e correção da expressão escrita (F).

Duração da prova:
A prova tem a duração de 120 minutos

Material autorizado:
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul
ou preta. Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.
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