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INFORMAÇÃO PROVA 

PROVA COMUM DO 5.º ANO  

2017/2018 

 

Disciplina: Português                                                                        Modalidade da Prova: Escrita                                              Duração: 105 Minutos  

Material Necessário: Esferográfica azul ou preta.    

 Conteúdos Tipologia de itens Estrutura Cotação Critérios de classificação 

GRUPO I 
 

 Interpretar textos orais breves. 
 

 Indicar a intenção do locutor.  

  Referir o tema.  

  Explicitar o assunto.  

  Distinguir informação essencial de 
acessória.  

  Distinguir facto de opinião.  

  Fazer deduções. 
 

 
Itens de selecção 
 

 Escolha múltipla 
 

 

 

 

 

  

Grupo I 

 Compreensão Oral 

  

  

10 Pontos 

 Itens de seleção 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRUPO II – Texto A 
 
Ler textos diversos 

Interpretar textos de diferentes tipologias e 

graus de complexidade. 

Ler textos narrativos ou descritivos: textos de 
enciclopédia, de dicionário, entrevistas, texto 
publicitário, notícias. 
 
 

 

Itens de construção 
 
 

 Resposta curta 

 Resposta 
Verdadeiro/Falso 

 
 

  

Grupo II 

    Leitura 

 

 
 

20 pontos 
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GRUPO II – Texto B 
Ler e interpretar textos literários. 

Reconhecer a estrutura e elementos constitutivos 
do texto dramático: personagens (principal e 
secundárias); narrador; ações, personagens, 
tempo, espaço, diálogo, atores, indicações 
cénicas, cena, ato, fala); Compreender relações 
entre personagens e entre acontecimentos; fazer 
inferências; responder, de forma completa, a 
questões sobre o texto. 

 

Itens de construção 
 

 Resposta curta 

 Resposta extensa 
 
 

 
Grupo II 
 
 
Educação Literária  

  

 
 

20 Pontos 

 

 

 Itens de construção 

 Nos itens 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 curta em que se solicite o 
uso de metalinguagem, são 
classificadas com zero pontos as 
respostas que contenham 
abreviaturas ou representações 
ortográficas incorretas de termos 
literários ou linguísticos. 

 Nos itens de resposta restrita e de 
resposta extensa, os critérios de 
classificação apresentam-se 
organizados por níveis de 
desempenho. A cada nível de 
desempenho corresponde uma dada 
pontuação 
 

 

 O Grupo III pode integrar um item de 
resposta extensa. Caso tal se 
verifique, são aplicados os critérios 
apresentados para os itens de 
resposta restrita.  

 

 

 
GRUPO IIII 

 Explicitar aspetos fundamentais da 

morfologia. 

Detetar processos de derivação de palavras por 

afixação (prefixação e sufixação); Reconhecer e 

sistematizar paradigmas flexionais dos verbos 

regulares; Identificar os tempos do modo 

indicativo dos verbos regulares e irregulares de 

uso mais frequente; reconhecer classes de 

palavras. 

 Analisar e estruturar unidades sintáticas. 

Consolidar o conhecimento sobre as funções 

sintáticas estudadas (sujeito, complemento 

direto, complemento indireto, predicado, 

vocativo). Aplicar as regras do pronome pessoal 

em adjacência verbal; Identificar e organizar 

famílias de palavras. 

 

 

 

 
Itens de selecção 
 

 Escolha múltipla 
 

 
 
Itens de construção 
 

 Resposta curta 

 
Grupo III 
 
Gramática 

  

 
 

20 Pontos 
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GRUPO IV 
 

 Redigir textos com coerência e 
correção linguística.  

 Explicitar, aplicar e respeitar as regras de 
ortografia e acentuação; Planificar a escrita de 
textos; Redigir corretamente; Aplicar regras de 
uso de sinais de pontuação para representar 
tipos de frase e movimentos sintáticos básicos 
(enumeração, delimitação do vocativo, encaixe, 
separação de orações); Utilizar e marcar 
adequadamente parágrafos; Controlar estruturas 
gramaticais correntes (concordâncias, adequação 
de tempos verbais e expressões adverbiais de 
tempo); Construir dispositivos de encadeamento 
(crono) lógico, de retoma e de substituição que 
assegurem a coesão e a continuidade de sentido 
( repetições; substituições por sinónimos, por 
expressões equivalentes e por pronomes 
pessoais; referência por possessivos; uso de 
conectores adequados); Utilizar vocabulário 
específico do assunto que está a ser tratado; 
Cuidar da apresentação final do texto. 

 

 

 Resposta extensa 

 
Grupo IV 

 
Expressão Escrita   

 
 

30 Pontos 

 

 Em relação ao item de resposta 
extensa que constitui o Grupo IV, a 
cotação é distribuída pelos 
parâmetros: Extensão, Tema e 
Tipologia, Coerência e Pertinência da 
Informação, Estrutura e Coesão, 
Morfologia e Sintaxe, Pontuação, 
Repertório Vocabular, Ortografia. 
Caso a resposta não cumpra de forma 
inequívoca a instrução no que 
respeita ao tema e ao tipo de texto, é 
classificada com zero pontos em 
todos os parâmetros. Neste item, a 
indicação de um número mínimo e 
máximo de palavras, para a 
elaboração da resposta, significa que 
os limites explicitados correspondem 
a requisitos relativos à extensão de 
texto e devem ser respeitados. Se o 
aluno não cumprir a extensão 
requerida, a classificação é sujeita a 
desvalorização de 1 ou de 2 pontos. 
Se a extensão do texto for inferior a 
1/3 do limite mínimo, a resposta é 
classificada com zero pontos em 
todos os parâmetros. 
 

 

 


