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Matriz 

PORTUGUÊS                                                                                                          2020                                      
   

Matriz Prova Extraordinária de Avaliação (Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto) 
 
3.º Ciclo do Ensino Básico - 8º Ano 

 

 
Este documento divulga informação relativa à prova identificada em epígrafe, nomeadamente: 

 Objetivos de avaliação 

 Conteúdos / cotações da prova 

 Estrutura da prova 

 Critérios de classificação 

 Material 

 Duração 

 
 

Objetivos                

A prova tem por referência os Programa e demais Documentos Curriculares em vigor, o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais da disciplina de Português do Ensino Básico e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

Conteúdos 
    
   

Domínios / Subdomínios Cotações (pontos) 
   ORALIDADE (Compreensão oral) 20 
   LEITURA / EDUCAÇÃO LITERÁRIA 30 
   GRAMÁTICA 20 
   ESCRITA 30 

 
    

Estrutura 
 
  A prova integra itens cuja resposta exige a mobilização de processos cognitivos com níveis de complexidade 

diferenciados:  

(i) elementar, apelando, por exemplo, à memorização e à reprodução do conhecimento – (re)conhecer/repetir;  

(ii) intermédio, apelando, por exemplo, à compreensão, à interpretação ou à aplicação do conhecimento em 

situações rotineiras – aplicar/interpretar; 

(iii) complexo, requerendo, por exemplo, a formulação de juízos de valor, a argumentação ou a aplicação do 

conhecimento a novas situações – raciocinar/criar.  
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A prova é constituída por quatro grupos: 

 GRUPO I (CO) Audição de texto (itens de seleção).  

 GRUPO II (L/EL) Texto A: texto não literário (itens de seleção);  

                          Texto B: texto literário (itens de construção; itens de resposta restrita).  

 GRUPO III (G) (itens de seleção; itens de construção);  

 GRUPO IV (E) Produção de texto com tema orientado, de 160 até 200 palavras (item de resposta extensa) 

 

 Critérios de Classificação: 

Itens de seleção: a cotação total é atribuída às respostas corretas, não havendo lugar a classificações 

intermédias. Itens de construção (resposta curta e completamento): são atribuídas pontuações a respostas total 

ou parcialmente corretas.  

Itens de resposta restrita: a cotação é distribuída pelos parâmetros seguintes: aspetos de conteúdo (C) e aspetos 

de correção linguística (F). 

Itens de resposta extensa: parâmetros- extensão, género/formato textual, tema, pertinência da informação 

vocabulário, organização textual, coesão textual, morfologia, sintaxe, pontuação, ortografia.  

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

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou uma resposta extensa 

escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja classificada com 

zero pontos. 

 

Material 

Caneta azul ou preta. 

 

Duração 

90 minutos 

 
 


