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INFORMAÇÃO PROVA 

PROVA COMUM DO 9.º ANO  

2017/2018 

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

Material Necessário: Esferográfica preta/azul     

 Conteúdos Tipologia de itens Estrutura Cotação Critérios de classificação 

 Texto Informativo 

 

 

 Texto Épico – 

Lusíadas 

 Estrutura 

 Planos narrativos 

 

 Funções 

sintáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 Leitura e compreensão escrita: parte A -Item de 

seleção 

- Ordenação 

- Escolha múltipla 

- Associação/correspondência 

 

 Leitura e educação literária: parte B - Item de 

construção 

- Resposta curta 

- Resposta restrita 

- Resposta extensa 

 

 Gramática *Escolha múltipla 

- Exercício de associação /correspondência 

- Exercício lacunar 

- Exercícios de transformação de frases 

- Caça ao intruso 

I - Leitura e 

compreensão escrita: 

parte A 

 

II - Leitura e 

educação literária: 

parte B 

 

III - Gramática 

 

IV - Expressão Escrita 

 Compreensão do 

oral – 10% 

 

 Leitura e 

compreensão escrita: 

parte A 10% 

 

 Leitura e educação 

literária: parte B 30% 

 

 Gramática 20% 

 

 Expressão escrita

 30% 

 

 Total 100% 

  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. 

  Se for apresentada mais do que uma 

resposta ao mesmo item, só é 

classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

  Em caso de omissão ou de engano na 
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 Expressão Escrita - Escrita para a 

apropriação de técnicas e de modelos: 

- planificação, construção e apresentação de texto 

identificação de uma resposta, esta pode 

ser classificada se for possível identificar 

inequivocamente o item a que diz 

respeito. 

  A classificação das provas nas quais se 

apresente, pelo menos, uma resposta 

restrita ou extensa escrita integralmente 

em maiúsculas é sujeita a uma 

desvalorização de cinco pontos na 

classificação total da prova. 

 

Póvoa de Varzim, maio de 2018 

A Coordenação 
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