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A – Prova de Português – Normas Gerais
* Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada,
incidindo sobre os domínios da Compreensão e Interpretação da Educação Literária e da
Gramática. (ver a matriz em anexo)

* Caracterização da prova
A prova é composta por dois grupos distintos, sendo que no Grupo I se avaliam competências
de leitura e interpretação (Parte A) e do domínio da Educação Literária (Parte B), ao nível da
interpretação e da escrita. Este grupo contém como suporte textos não literários e literários e
pode integrar itens de seleção e itens de construção.
No Grupo II avaliam-se competências do domínio da Gramática, através de itens de
resposta fechada e de itens de resposta breve.
A prova é classificada na escala de 0 a 100 pontos.

* Material a utilizar e material não autorizado
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta azul ou preta. As respostas serão registadas na própria folha de teste, fornecida pela EFTA.
Não é permitido o uso de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

* Duração da prova
A prova tem a duração de 35 minutos.

Matriz da Prova de Conhecimentos de Português – 2018/2019
Grupos constituintes da
Prova

Conteúdos

- Texto Informativo;

Grupo I:
A - Leitura e Interpretação
B - Educação Literária

- Texto literário Narrativo ou Poético;
- Perguntas de interpretação;
- Recursos Expressivos;
- Relações Lexicais ou de Sentido
(sinónimos, antónimos, grupos lexicais e
polissemia).

Grupo II: Gramática

1)
2)
3)
4)

Sintaxe;
Lexicologia;
Morfologia;
Ortografia.

Objectivos

Classificação

- Saber ler;
- Compreender com objetividade o conteúdo do texto;
- Interpretar corretamente o questionário apresentado;
- Mostrar destreza e variedade lexical;
- Deduzir sentidos implícitos e reconhecer usos figurativos;
- Revelar um bom uso da Língua Portuguesa;
- Redigir enunciados com clareza sintática e morfológica;
- Utilizar corretamente as estruturas sintáticas e morfológicas da
Língua Portuguesa;
- Diversificar o vocabulário, de acordo com o tema a
desenvolver;
- Frases claras e objetivas.
- Organizar e corrigir a expressão escrita.

60 pontos

- Conhecer o funcionamento da língua portuguesa;
- Utilizar os conteúdos da gramática portuguesa aqui
apresentados;
- Reconhecer a sua importância para uma maior fluidez
comunicativa.

40 pontos

Aveiro, 24 de maio de 2018
As Professoras de Português
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