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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  

PORTUGUÊS                                                    2022 

PROVA DO 2º ANO 

 

1º Ciclo do Ensino Básico  

 
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova extraordinária de avaliação do 2.º ano do ensino 

básico da disciplina de Português, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo artigo 34.º 

da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida, do Perfil dos 

Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória e das Aprendizagens Essenciais da disciplina.  

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objetivos;  

• Conteúdos;  

• Caraterísticas e estrutura;  

• Critérios de classificação;  

• Material;  

• Duração. 

 

Objetivos da prova  

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de Português e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada, incidindo sobre os domínios seguintes: Compreensão do oral, Leitura, Educação Literária, 

Gramática e Escrita.  

Domínios Sub-domínios 

COMPREENSÃO DO 
ORAL 

- Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta 
e registá-los por meio de técnicas diversas; 

LEITURA E ESCRITA 

- Apropriação do sentido global de um texto; 
- Deteção/reutilização de informação veiculada por um texto; 
- Explicitação de relações representadas num texto; 
- Organização e correção da expressão escrita. 
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GRAMÁTICA 

- Conhecimento de aspetos da estrutura e do funcionamento da 
língua, a partir de situações de uso. 

ESCRITA 
- Produção de texto(s) escrito(s) com intenções comunicativas 
diversificadas 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA - Compreensão de texto; 
- Produção de texto. 

 

 

Conteúdos 

             

Domínios Conteúdos 

COMPREENSÃO DO ORAL 
- Texto áudio; 
- Compreensão/interpretação de texto oral. 

LEITURA/ EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

- Narrativa; 
- Poesia; 
- Outros textos. 

GRAMÁTICA 

- Texto; 
- Estrutura da frase; 
- Classes de palavras; 
- Relações entre palavras; 
- Pontuação; 
- Ortografia. 

ESCRITA - Organização textual e correção linguística. 

 

 

Características e estrutura da prova 

A prova é realizada no enunciado, sendo constituída por duas partes (caderno 1 e caderno 2). 
A prova é cotada para 100 pontos.  
A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no quadro seguinte.  

 
Distribuição da cotação  

 

Grupos Domínios de referência Cotação 
(em pontos) 

I Compreensão do oral 15 

II Educação Literária e Leitura 45 
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III Gramática 20 

IV Escrita 20 

 

Em cada grupo, além dos domínios em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios.  

O Grupo I e o Grupo II têm como suporte, um texto oral e um texto literário. O Grupo III avalia a aprendizagem no 

domínio da Gramática. O Grupo IV é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta 

orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (pelo menos, 50 palavras). 

 

 

Critérios 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 num 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 

 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 

integralmente correta. 

Nos itens de associação e nos de completamento, a cotação dos itens só é atribuída às respostas em que a 

associação ou o completamento estejam totalmente corretos e completos. 

 

Itens de construção 
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Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas 

totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

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

com zero pontos. 

Nos itens de resposta restrita, as respostas são classificadas tendo em conta, além do conteúdo, a 

organização e a correção da expressão escrita nos planos ortográfico, de pontuação, lexical, morfológico e 

sintático. 

No domínio da organização e correção da expressão escrita, considera-se, em cada resposta, o número de 

ocorrências de erro nos planos indicados, com a seguinte combinação: 

– conjunto A: planos ortográfico e de pontuação; 

– conjunto B: planos lexical, morfológico e sintático. 

 

Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo III) integram os parâmetros:  

- Tema e Tipologia;  

- Coerência e Adequação da Informação;  

- Estrutura e Coesão;  

- Morfologia e Sintaxe;  

- Repertório Vocabular;  

- Ortografia. 

Os níveis intercalares, aos quais correspondem as pontuações 2 e 4, não são descritos, de modo a permitir 

uma maior flexibilidade na atribuição dos códigos. 

 

A indicação de um número mínimo de 50 palavras, para a elaboração da resposta, significa que o limite 

explicitado corresponde ao requisito relativo à extensão de texto e deve ser respeitado. O incumprimento 

desse limite implica: 

 

– a desvalorização de 1 ponto se a extensão do texto for de 25 a 49 palavras; 

– a desvalorização de 2 pontos se a extensão do texto for de 10 a 24 palavras; 
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– a desvalorização de 3 pontos se a extensão do texto for inferior a 10 palavras. 

– a desvalorização total se a resposta for em branco. 

 

Material  

O aluno realiza a prova com base no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma: 
 

● Caderno 1 – 60 minutos; 
● Caderno 2 – 30 minutos. 
 
 
 
 
 

Aprovada em Conselho Pedagógico, 01 de junho de 2022 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

Maria Fernanda Bica 

 


