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1.OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA), as Aprendizagens 

Essenciais relativas a Português Língua Não Materna – nível A2 e as orientações presentes no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR. 

Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, a leitura, a gramática e a escrita. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos de itens.  

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 
 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I Compreensão do Oral 20 pontos 

II Leitura 35 pontos 

III Gramática 20 pontos 

IV Escrita 25 pontos 
 

Compreensão do oral 

Avalia-se o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como suporte um ou mais textos 

áudio. 

Leitura e gramática 

Avalia-se o desempenho do examinando na leitura e na gramática. Os itens podem ter como suporte um ou 

mais textos, tendo o(s) mesmo(s) o número total aproximado de 450 a 650 palavras.  

Escrita 

Avalia-se o desempenho do examinando em duas atividades de produção escrita (Atividade 1- 30-40 

palavras; Atividade 2– mínimo 90 palavras). 

 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla e associação) e itens de construção (por 

exemplo, resposta restrita e resposta extensa). 

As respostas aos itens que avaliam cada um dos domínios podem mobilizar aprendizagens de outros 

domínios. 
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3. 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. 

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. 

Itens de seleção 

As respostas aos itens de seleção podem ser classificadas de forma dicotómica ou por níveis de 

desempenho, de acordo com os critérios específicos. No primeiro caso, a pontuação total é atribuída às 

respostas corretas, não havendo lugar a classificações intermédias. No caso da classificação por níveis de 

desempenho, a cada nível corresponde uma dada pontuação, de acordo com os critérios específicos. 

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida, embora podendo apresentar 

incorreções não impeditivas da compreensão, é considerada equivalente à indicação da letra ou do número 

correspondente. 

Itens de construção 

As respostas aos itens de construção podem ser classificadas de forma dicotómica ou por níveis de 

desempenho, de acordo com os critérios específicos. No primeiro caso, a pontuação total é atribuída às 

respostas corretas, não havendo lugar a classificações intermédias. No caso da classificação por níveis de 

desempenho, a cada nível corresponde uma dada pontuação, de acordo com os critérios específicos. 

Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois 

tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero 

pontos. 

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes nos critérios 

específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os 

apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado 

pelos documentos curriculares de referência. 

As respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, são 

classificadas com zero pontos de acordo com os critérios específicos. 

No item 2. da Parte C (resposta extensa), os critérios de classificação apresentam-se organizados em 

parâmetros: competências pragmáticas (CP) e competência linguística (CL). 

As competências pragmáticas são subdivididas nos seguintes parâmetros: A – género/formato textual; 

B – desenvolvimento temático; C – organização e coesão textuais. 

A competência linguística é subdividida nos parâmetros: D – morfologia, sintaxe e pontuação; E – ortografia. 

Cada parâmetro encontra-se organizado por níveis de desempenho. 

A atribuição da classificação de zero pontos nos parâmetros A – género/formato textual e/ou B – 

desenvolvimento temático implica a atribuição de zero pontos nos restantes parâmetros. 

A classificação a atribuir à resposta resulta da soma das pontuações atribuídas aos diferentes parâmetros. 

No item de resposta restrita, sempre que a resposta apresente uma extensão que não respeite os limites 

estabelecidos (30-40 palavras), aplica-se a desvalorização de acordo com os critérios específicos. 

No item de resposta extensa, sempre que a resposta apresente uma extensão inferior a 90 palavras,   

aplica-se a desvalorização de acordo com os critérios específicos. 
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4. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica, de tinta azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor.  

Não é permitida a utilização de dicionário.  

 

 


