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I – OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 
A prova tem por referência o Programa e Metas curriculares de Português do Ensino Secundário de 11.º 
ano em articulação com as Aprendizagens Essenciais. 
 
A Prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 
incidindo sobre os domínios da Leitura, da Escrita, da Educação Literária e da Gramática.  
 
DOMÍNIOS 
 
Educação literária  
Neste domínio, são avaliados os conhecimentos relativos a  
    - Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco 
    - Os Maias, de Eça de Queirós 
    - O Sentimento dum Ocidental, de Cesário Verde 
 
Relativamente aos três autores referidos, são apresentados excertos das obras. 
 
Leitura e gramática 
É avaliada a capacidade de leitura/interpretação de um texto não literário bem como conhecimentos no 
âmbito do funcionamento da língua, nomeadamente os seguintes: 
 
A frase complexa: coordenação e subordinação. 

Texto e textualidade: coesão textual 

Sintaxe: funções sintáticas 
Nos itens do domínio da Gramática em que se solicita a classificação de elementos linguísticos, é exigida a 
mobilização da metalinguagem tal como consta no Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino 
Secundário. 
 
Escrita 
Avalia-se a capacidade de escrita de um texto no respeito  
- pelo género e formato solicitados 
- pelo respeito pelo tema e pertinência da informação 
- pela organização e coesão textuais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II – CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 
 

ESTRUTURA TIPOLOGIA DOS EXERCÍCIOS COTAÇÃO 

GRUPO I 

Parte A 3 itens de construção (resposta restrita) 16 pontos 
16 pontos 

8 pontos 
 
Total: 40 pontos 

Parte B 3 itens de construção (resposta restrita) 16 pontos 
16 pontos 
16 pontos 

 
Total: 48 pontos 

Parte C 1 item de construção (resposta restrita) 16 pontos 

Total: 16 pontos 

Total do grupo I      104 pontos 
 

GRUPO II 

4 itens de seleção (escolha múltipla) 
 
 
 
 
3 itens de construção (resposta restrita) 

8 pontos 
      8 pontos 
      8 pontos 
      8 pontos 

 
      8 pontos 
      8 pontos 
      8 pontos 

Total do Grupo II     56 pontos 
 

GRUPO III Item de construção (resposta extensa de entre 200 
a 300 palavras) 
 

40 pontos 

Total do Grupo III   40 pontos 

Total da prova   200 pontos    

 

III – CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Fatores de desvalorização no domínio da correção linguística – resposta restrita / extensa. 
A repetição de um erro de ortografia na mesma resposta (incluindo erro de acentuação, uso indevido de 
letra minúscula ou de letra maiúscula inicial e erro de translineação) deve ser contabilizada como uma 
única ocorrência. 

Fatores de desvalorização 
Desvalorização 

(pontos) 

• Erro inequívoco de pontuação.  
• Erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso indevido de letra minúscula 
ou de letra maiúscula inicial e erro de translineação).  
• Erro de morfologia.  
• Incumprimento das regras de citação de texto ou de referência a título de uma 
obra. 

1 

• Erro de sintaxe. • Impropriedade lexical. 2 

 
Limites de extensão  
Sempre que não sejam respeitados os limites relativos ao número de palavras indicados na instrução do 
item, deve ser descontado um ponto por cada palavra (a mais ou a menos), até ao máximo de cinco (1 × 5) 
pontos, depois de aplicados todos os critérios definidos param o item. Caso a resposta apresente uma 
extensão inferior a oitenta palavras, é-lhe atribuída a classificação de zero pontos. 
 
 
 
 
 



 
 
 

IV – MATERIAL 

As respostas são registadas em folha própria.  
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. 

 


