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2.º Ciclo do Ensino Básico - 6.º ano 
 

 

Prova ESCRITA  

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da Prova Extraordinária de Avaliação do 6.º ano 

de escolaridade da disciplina de Português, a realizar em 2022.  pelos alunos que se encontram 

abrangidos pela alínea b) do número 11 do artigo 34.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto.  

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

● Objeto de avaliação 

● Caracterização da prova 

● Critérios gerais de classificação 

● Material  

● Duração 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A presente prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Português do 6.º ano de 

escolaridade em articulação com o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A prova permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

nos domínios da Compreensão do oral, da Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Escrita. 

Relativamente ao domínio da Educação Literária, a prova pode incluir textos que constam da «Lista de 

obras e textos para Educação Literária» (Aprendizagens Essenciais). 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

 

Grupo I - Compreensão do oral.  

O grupo I consiste na realização de uma ou duas atividades de compreensão/interpretação de tipos de 

texto oral. As atividades terão como suporte um texto áudio.  

 

Grupo II - Leitura  

O grupo II consiste na realização de diferentes atividades de compreensão/interpretação de uma das 

tipologias do texto não literário trabalhados no 2.º ciclo. As atividades terão como suporte um texto 

e/ou uma imagem.  

 

Grupo III – Leitura (Educação Literária) 

O grupo III tem como suporte um texto literário. A resposta aos itens deste grupo pode implicar, tanto 

a compreensão/interpretação de textos/excertos em presença, como a mobilização de conhecimentos 

sobre as obras estudadas. 
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Grupo IV - Gramática 

Nesta parte avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática. 

 

Grupo V - Expressão escrita.  

O Grupo V é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta orientações no que 

respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão da resposta (de 140 a 200 palavras). 

 

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

 

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

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

Quadro 1 — Distribuição da cotação 

 

 Grupos  Domínios e competências Cotação  

(em pontos)  

I  Compreensão do Oral 

 

10 

II  Leitura  

 

20  

III  Leitura - Educação Literária  

 

30  

IV  Gramática  

 

10  

V Escrita  

 

30 

 

Quadro 2 – Estrutura da prova 

Partes / 

Atividades 

Competências Tipologia de itens Número 

 de itens 

Cotação  

(em pontos) 

Grupo I  

 

ORALIDADE 

Compreensão 

⬧ Selecionar informação 

relevante em função dos 

objetivos de escuta e registá-

la por meio de técnicas 

diversas.  

 

 

Itens de seleção  

⬧ Escolha múltipla de 

informação para 

completar frases e/ou 

legendar imagens; 

⬧ Verdadeiro/Falso e/ou 

⬧Associação 
correspondência 

e/ou 

⬧ Outros 

  

 

1 a 3 

 

 

 

 

 

 

10 

Grupo II  

 

LEITURA 

Compreensão escrita. 

⬧ Ler textos com 

características expositivas de 

 associados a finalidades 

várias (lúdicas, estéticas, 

publicitárias e informativas) 

e em suportes variados. 

⬧Explicitar o sentido global 

de um texto. 

⬧Identificar tema(as), ideias 

principais e pontos de vista. 

Itens de seleção  

⬧ Escolha múltipla e/ou 

⬧Associação/correspondê

ncia e/ou 

⬧ Outros 

E/OU 

Itens de construção 

⬧ Resposta curta e/ou 

⬧Completação e/ou 

⬧ Outros 

1 a 6 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Grupo III EDUCAÇÃO LITERÁRIA Itens de seleção   1 a 6 30 
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 ⬧ Interpretar 

adequadamente os textos de 

acordo com o género 

literário. 

 

⬧ Escolha múltipla e/ou 

⬧Associação/correspondê

ncia e/ou 

⬧ Outros 

E/OU 

Itens de construção 

⬧ Resposta curta e/ou 

⬧Completação e/ou 

⬧ Outros 

Grupo IV GRAMÁTICA 

⬧competência lexical 

⬧competência semântica 

 

⬧ Realização de vários 

tipos de exercícios de 

vocabulário específico 

e/ou 

⬧ Exercícios de escolha 

múltipla e/ou 

⬧ Preenchimento de 

tabelas e/ou 

⬧ Outros 

1 a 8 10 

Grupo V 

 

ESCRITA 

⬧Escrever um texto 

organizados em parágrafos, 

de acordo com o género 

textual que convém à 

finalidade comunicativa, com 

respeito pelas regras de 

ortografia e de pontuação. 

Item de construção  

⬧ Resposta extensa  

 

1 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

Nota:  

Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem 

apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento.  

 

4. Critérios de classificação  
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação apresentados para cada item. 

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 escrita integralmente em 

maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos. 

Na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que seguir o que se encontra previsto 

no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 

 

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 apresentada 

esteja integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às respostas total ou 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

Itens de construção 

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

totalmente corretas. Poderão 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 
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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. 

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

ocorrências de erro nos planos ortográfico, de pontuação, lexical, morfológico e sintático, com a seguinte 

combinação:  

— conjunto A: planos ortográfico, morfológico e de pontuação; 

— conjunto B: planos lexical e sintático. 

 

Os erros de acentuação e de translineação, bem como o uso indevido de letra minúscula ou de letra 

maiúscula inicial, incluem-se no plano ortográfico. É contabilizada como uma única ocorrência quer a 

repetição de uma palavra com o mesmo erro ortográfico, quer a presença de mais de um erro na mesma 

palavra (incluindo erro de acentuação, erro de translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra 

maiúscula inicial). 

No item de resposta extensa que constitui o Grupo V, a cotação é distribuída pelos parâmetros Tema e 

Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, Repertório 

Vocabular, Ortografia.   

Caso o texto produzido pelo aluno não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e 

ao tipo de texto, deve ser classificado com zero pontos em todos os parâmetros 

 

Fatores de desvalorização na resposta extensa 

Uma resposta que não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e à tipologia 

textual é classificada com zero pontos em todos os parâmetros. 

A indicação de um número mínimo de 140 e de um número máximo de 200 palavras, para a elaboração da 

resposta, significa que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão de texto e 

devem ser respeitados. O incumprimento desses limites implica:  

— a desvalorização de 1 ponto, se a extensão do texto for de 116 a 139 ou de 201 a 224 palavras; 

— a desvalorização de 2 pontos, se a extensão do texto for de 47 a 115 palavras ou superior a 224 palavras; 

— a desvalorização total, se a extensão do texto for inferior a 47 palavras (1/3 do limite mínimo). 

Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em 

branco, mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen (exemplo: /di-lo-ei/). Qualquer número 

conta como uma única palavra, independentemente dos algarismos que o constituam (exemplo: /2016/). 

 

5. Material  

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta.  

Não é permitida a consulta de dicionários.  

Não é permitido o uso de corretor.  

 

6. Duração  

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 

 

Prova ORAL  

1. Introdução  

O presente documento visa divulgar as características da Extraordinária de Avaliação de 6.º ano de 

escolaridade da disciplina de Português, a realizar em 2022. As informações apresentadas neste 

documento não dispensam a consulta da legislação em vigor. 
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O documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração; 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova final tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Português do 6.º ano de escolaridade, 

permitindo avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, nos domínios 

da Leitura e da Expressão Oral. 

 

DOMÍNIOS 

LEITURA 

• Realizar leitura em voz alta (com expressividade/fluência/respeito pela pontuação/dicção/ritmo). 

 

ORALIDADE 

Compreensão oral 

● Comunicar, em contexto formal, informação essencial e opiniões fundamentadas 

● Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos implícitos. 

 

Expressão oral 

● Produzir textos orais com definição de tema e sequência lógica de tópicos (organização do discurso, 

correção gramatical). 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

O aluno realiza a prova oralmente. 

A prova é constituída por três momentos: 

1.º momento – leitura de um texto pelo avaliado, onde se avalia o domínio da leitura tendo em conta a 

expressividade, a fluência, o respeito pela pontuação, a dicção e o ritmo; 

2.º momento – compreensão e interpretação do texto lido, onde se avaliam os domínios da compreensão oral; 

3.º momento – falar sobre um determinado tema, onde se avalia o domínio da expressão oral.  

A prova oral reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conhecimentos relativos a mais do que um dos temas do 

Programa. 

 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos e gravuras. 

A valorização relativa dos temas apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização relativa dos temas 

 

DOMÍNIOS 

 

Cotação (em pontos percentuais) 

 

LEITURA EM VOZ ALTA 40 

 

LEITURA / COMPREENSÃO ORAL 40 

 

EXPRESSÃO ORAL 

 

20 

 
Nota: No que se refere à Gramática, este é alvo de avaliação em todos os parâmetros, podendo inclusive existirem 

questões diretamente relacionadas com o mesmo. 

 

4.  Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação e é expressa por um número, previsto na grelha de classificação. 

 

Item de leitura 

A classificação será atribuída de acordo com os parâmetros: expressividade, fluência, respeito pela 

pontuação, dicção e ritmo. 

 

Itens de construção 

A classificação nos itens de resposta curta será atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados 

e apresentados. 

 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por 

níveis de desempenho. 

 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

 

Os critérios de classificação da resposta ao item de resposta extensa podem apresentar-se organizados por 

níveis de desempenho. 

 

A classificação atribuída ao domínio da expressão oral integra os seguintes parâmetros: respeito pelo tema; 

clareza, coerência e pertinência da informação; estrutura e coesão; repertório vocabular; dicção e fluência. 

 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

 

5. MATERIAL 

O aluno não pode utilizar qualquer tipo de material durante a prova. 

 

6. DURAÇÃO 

A prova oral não deve ultrapassar a duração máxima de 15 minutos. 

 

 

 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico, 01 de junho de 2022 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

Maria Fernanda Bica 

 

 

 

 

 

 

 


