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3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro e Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de 
julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º ciclo do ensino básico da 
disciplina de Português, a realizar em 2018, nele consta: 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Material 
• Duração 
• Critérios gerais de classificação 

Objeto de avaliação 

A prova tem como referência o programa e as metas curriculares da disciplina e permite avaliar a 
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

Caracterização da prova 

A prova incide sobre os domínios da Oralidade, da Leitura e da Educação Literária, da Gramática, e da 
Escrita, respeitando as Adequações Curriculares do Programa e das Metas Curriculares de Português 
do 3.º ciclo em vigor, constantes do Programa Educativo Individual do aluno. 

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

Grupo I – Oralidade (compreensão) 

Tem como suporte o texto não literário e integra itens de seleção (escolha múltipla, 
associação, verdadeiro/falso e/ou completamento). 

Grupo II – Leitura e Educação Literária 

Texto A 

Tem como suporte o texto não literário (informativo) e integra itens de seleção 
(escolha múltipla, associação, verdadeiro/falso e/ou completamento). 

 Texto B 

Tem como suporte o texto literário e integra itens de seleção (escolha múltipla) e 
itens de construção (resposta curta e resposta restrita). 

Conteúdos: 

-Texto narrativo em prosa; 
-Texto narrativo em verso; 
-Texto dramático; 
-Texto lírico. 
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 Texto C 

Tem como suporte o texto literário (obra ou texto obrigatoriamente estudado no 9.º 
ano de escolaridade) e integra um item de construção (resposta extensa: pequeno 
comentário crítico ou uma breve exposição). Este item é orientado no que respeita 
aos tópicos de resposta e à extensão (de 40 a 70 palavras). 

Grupo III - Gramática 

Poderá integrar itens de seleção (completamento, associação e escolha múltipla) e 
de construção (resposta curta). 

Conteúdos: 

-Modos e tempos verbais;  
-Funções sintáticas;  
-Classes de palavras;  
-Classificação de orações (coordenação e subordinação). 
 

Grupo IV - Escrita 

É constituído por um item de resposta aberta extensa. Este item é orientado no que 
respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (de 120 a 150 palavras). 

Tipologia textual: texto narrativo. 

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

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Grupos Domínios Cotação 
(em pontos) 

I Oralidade (compreensão) 10 a 20 

II Leitura e Educação Literária 35 a 45 

III Gramática 15 a 25 

IV Escrita 20 a 30 

 

 
Material 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou 
preta. 

As respostas são registadas em folha própria, a fornecer pelo estabelecimento de ensino. 

Não é permitido o uso de corretor. 
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Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, mais 30 minutos de tolerância. 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação para cada item. 

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo 
com os critérios específicos. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 

 


