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1. Introdução
O presente documento divulga informação relativa à prova oral do 9º ano da disciplina de Português, a realizar em 2016.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e do Programa da
disciplina.
O presente 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 prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura, da Oralidade,
da Educação Literária e da Gramática.

3. Caracterização da Prova
A prova é oral.
A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por dois grupos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1 – Valorização dos domínios
Grupos
I

Domínios
Leitura
Oralidade

Cotação
(em pontos)
50

II

Educação Literária

30

III

Gramática

20
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Em cada grupo podem ser monitorizadas aprendizagens de outros domínios.
O Grupo I e o Grupo II têm como suporte um texto literário e um texto não literário.
No Grupo II, a resposta aos itens pode implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras estudadas.
No Grupo III, avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática.
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens

Número

Cotação por item

de itens

(em pontos)

6a9

5 a 15

5a7

4 a 10

4a6

3a5

Grupo I
Partes A e B

 Resposta curta
 Resposta restrita

ITENS DE CONSTRUÇÃO
Grupo II

 Resposta restrita

ITENS DE CONSTRUÇÃO

 Resposta extensa

Grupo III
ITENS DE CONSTRUÇÃO

 Resposta curta
 Resposta restrita

4. Critérios Gerais 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 e é expressa por um número inteiro.

Itens de Construção
Resposta curta
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Os critérios de classificação
aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis de desempenho.
O descritor do nível de desempenho relativo à leitura integra os parâmetros tom de voz / dicção / entoação/ ritmo.
Resposta restrita
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Os critérios de classificação
aos itens de resposta restrita podem apresentar-se organizados por níveis de desempenho.
O descritor do nível de desempenho relativo à gramática integra o parâmetro morfologia/ sintaxe/ vocabulário.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.
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Resposta extensa
Os critérios de classificação aos itens de resposta extensa podem apresentar-se organizados por níveis de desempenho.
Os descritores dos níveis de desempenho relativos à oralidade integram os parâmetros tema e tipologia, morfologia/ sintaxe/
vocabulário e coerência e pertinência da informação.
O afastamento integral dos aspectos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.

5. Material
É fornecido um texto.
Não é permitida a consulta de dicionário.

6. Duração da Prova
A prova tem a duração de 15 minutos.
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