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Tipo de Prova – Escrita
1-Objeto de Avaliação
A prova tem por referência o Programa de Português em vigor e as Metas Curriculares de Português
para o Ensino Básico. A prova permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em
domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. É
avaliada a aprendizagem nos domínios da Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Escrita.

2-Características e Estrutura
A prova é constituída por quatro grupos:
LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA


Reconstrução do significado de textos em função da relevância e da hierarquização das suas
unidades informativas;



Paráfrase de excertos textuais de dimensão reduzida;

EDUCAÇÃO LITERÁRIA
•

Reconhecimento de intencionalidades distintas em discursos variados;

•

Identificação de usos figurativos com marcas linguísticas evidentes;

•

Leitura orientada de texto narrativo.

ESCRITA


Domínio do processo de escrita, no seu uso multifuncional;



Planificação, construção e apresentação de texto;



Organização e correção da expressão escrita.

GRAMÁTICA


Conhecimento sistematizado da gramática do português padrão:



Estrutura da frase;



Classes de palavras: nome, adjetivo, pronome, determinante, advérbio e verbo;



Relações entre palavras: sinonímia e antonímia;



Processos de formação de palavras: derivação e composição;
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Modos de representação do discurso;



Pontuação;



Ortografia.

A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios da prova apresenta-se no quadro
Quadro 1 – Valorização dos domínios
Cotação
(em pontos)

Domínios
Leitura

30

Educação Literária

30

Gramática

20

Escrita

20

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens
Itens de seleção
• Escolha múltipla
• Associação/ correspondência
• Ordenação
• Completamento de frases
Itens de construção
• Resposta curta
• Transformação de frases
• Resposta restrita
• Resposta extensa

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

De 4 a 14

2, 4 ou 6 pontos

De 4 a 14

5 pontos
5 ou 10 pontos
20 pontos

3-Critérios Gerais de Classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Na classificação da prova final, apenas será considerada correta a grafia que seguir o que se encontra
previsto no Acordo de 1990.

Itens de seleção


Escolha Múltipla

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção
correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção.


Associação / Correspondência

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer
associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um
elemento do outro conjunto.
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Ordenação

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja
integralmente correta e completa. São classificadas com zero pontos as respostas em que:
- seja apresentada uma sequência incorreta;
- seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.


Completamento de frases

A cotação total do item é atribuída às respostas que cumpram integralmente as instruções dadas,
podendo ser aceite alguma incorreção ortográfica, desde que esta não impeça a compreensão do
conteúdo pedido.

Itens de construção


Resposta curta

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados
por níveis de desempenho.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero
pontos.


Transformação de frases

Os critérios de classificação das respostas aos itens de transformação de frases podem apresentar-se
organizados por níveis de desempenho.


Resposta restrita

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por
níveis de desempenho.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero
pontos.


Resposta extensa

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por
níveis de desempenho.
Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo III) integram os seguintes
parâmetros: Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia
e Sintaxe, Repertório Vocabular, Ortografia.

4-Material
O aluno pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

5-Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
Aprovada em reunião do Conselho Pedagógico.
Casal de Cambra, 24 de abril de 2018.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR AGOSTINHO DA SILVA
Ano Letivo 2017-2018
Informação – Prova Final a Nível de Escola
Matemática – 3.º ciclo do ensino básico – PROVA 82
Tipo de Prova – Escrita

Objeto de Avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico, e permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.

Caracterização da prova
A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2), sendo o uso da calculadora permitido
apenas no Caderno 1.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios no programa e nos documentos
orientadores ou à sequência dos seus conteúdos.
Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do
programa.
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo,
resposta curta e resposta restrita).
A prova é cotada para 100 pontos.
A distribuição da cotação pelos domínios do programa e metas curriculares apresenta-se no quadro
seguinte.
Distribuição da cotação

Números e operações (NO)

Cotação
(em pontos)
10 a 15

Geometria e Medida (GM)

30 a 45

Funções, Sequências e Sucessões (FSS)

10 a 15

Álgebra (ALG)

20 a 30

Organização e Tratamento de Dados (OTD)

10 a 15

Domínios

A prova inclui o formulário e a tabela trigonométrica anexos a este documento (Anexos 1 e 2).
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Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial).
O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de desenho.
O aluno deve ser portador de:
- Material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e
transferidor);
- Calculadora que satisfaça cumulativamente as seguintes condições:


ter, pelo menos, as funções básicas +. -, , ,



ser silenciosa;



não necessitar de alimentação exterior localizada;



não ter cálculo simbólico (CAS);



não ter capacidade de comunicação à distância;



não ter fita, rolo de papel ou outro meio de impressão.

,3

;

Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos, distribuídos da
seguinte forma:
- Caderno 1 (é permitido o uso de calculadora) – 35 minutos, a que acresce a tolerância de 10 minutos;
- Caderno 2 (não é permitido o uso de calculadora) – 55 minutos, a que acresce a tolerância de 20
minutos.
Entre a resolução do Caderno 1 e a do Caderno 2, há um período de 5 minutos, destinado à recolha das
calculadoras e à distribuição do Caderno 2, não sendo, contudo, recolhidos o Caderno 1 nem as folhas
de respostas. Durante este período, bem como no período de tolerância relativo à resolução do
Caderno 1, os alunos não podem sair da sala. As folhas de resposta relativas aos dois cadernos são
recolhidas no final do tempo previsto para a realização da prova.
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Aprovada em reunião do Conselho Pedagógico.
Casal de Cambra, 24 de abril de 2018.
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