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Objetivos Conteúdos Estrutura / Cotação Critérios de Correção Material 
 

Grupo I 

Leitura e compreensão escrita 

• Leitura, interpretação e análise de 

um texto de caráter dramático ou 

narrativo. 

• Reconhecimento, num texto, da sua 

especificidade, de acordo com a 

tipologia a que pertence. 

Grupo II 

Gramática da língua 

• Conhecimento da língua nos planos 

morfológico, lexical, sintático, 

semântico e pragmático. 

• Identificação de diferentes tipos de 

nexos interfrásicos (estruturas de 

coordenação e de subordinação). 

 

 

Grupo III 

Expressão escrita 

•Adequação ao tema proposto. 

•Estruturação do texto com recurso a 

estratégias discursivas adequadas à 

explicitação e à defesa de um ponto 

de vista ou de uma tese. 

•Respeito pelas propriedades da 

textualidade(continuidade, progressão, 

coesão ecoerência). 

•Produção de um discurso correto nos 

planos lexical, morfológico, sintático, 

semântico, pragmático, ortográfico e 

da pontuação. 

 
 
1. Textos  

 Dramático 

 Narrativo 

 

 
 
 
 
 

2. Gramática da língua 

 Atos ilocutórios 

 Funções sintáticas 

 Coesão 

 Orações coordenadas e 

subordinadas  

 

 

 

3. Texto expositivo-  

argumentativo 

 

Grupo I 

•Questionário de leitura, 

compreensão e interpretação 

de um texto (4questões de 

resposta aberta) 

(100 pontos) 

 

 

 

Grupo II 

•Funcionamento da língua 

(itens de resposta curta com 

base no texto do grupo I) 

(50 pontos) 

 

 

 

 

Grupo III 

•Produção de um texto (170 

a 220 palavras) sobre um 

assunto da atualidade. 

(50 pontos) 

 

Grupos I e III 

- Aos aspetos do conteúdo é atribuída 60% da 

cotação do item. 

- Aos aspetos da organização e correção 

linguística é atribuída 40% da cotação do item. 

-Por cada erro de sintaxe ou de impropriedade 

lexical será descontado um ponto. 

-Por cada erro inequívoco de pontuação ou 

por cada erro de ortografia (incluindo 

acentuação e letra maiúscula), será 

descontado um ponto. Se um erro de 

ortografia (incluindo acentuação ou usos 

convencionais da letra maiúscula) for repetido, 

apenas será penalizada uma ocorrência. 

-Os descontos serão efetuados até ao limite 

da pontuação indicada no parâmetro da 

correção linguística. 

-O afastamento integral dos aspetos de 

conteúdo implica a desvalorização total da 

resposta. 
 

Grupo III 

-Se o texto produzido pelo aluno apresentar 

um número da palavras inferior ou superior ao 

indicado no teste, será descontado um ponto 

por cada palavra, até ao máximo de cinco 

pontos, à classificação obtida pela resposta do 

aluno, depois de aplicados todos os critérios 

definidos para este grupo. Nos casos em que, 

da aplicação deste fator específico de 

desvalorização, resultar uma cotação inferior a 

zero pontos, será atribuída a este grupo a 

classificação de zero pontos. 

-A um texto com extensão inferior a oitenta 

palavras é avaliado com zero. 

 

• Caneta de tinta 

azul ou preta 

 

• Folha de resposta 

do Colégio 

 

 

 

 

 

Duração da prova 

• 60 minutos 

 

 

 

 

 

 

Atenção 

• Não é permitida a 

utilização de tinta 

corretora. 

 


