MATRIZ - PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO - 2022
Português - 11º Ano
Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto, na sua redação atual.

1. Introdução
As informações sobre a prova apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação
referida, do Perfil do Aluno à Saída do Ensino Secundário e das Aprendizagens Essenciais da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
❖
❖
❖
❖
❖

O objeto de avaliação;
As características e a estrutura;
Os critérios de classificação;
O material;
A duração.

2. Objeto de avaliação
A Prova Extraordinária de Avaliação tem por referência as Aprendizagens Essenciais. Considera-se, pois,
condição para o entendimento desta informação da leitura das mesmas.
A prova incide sobre as aprendizagens correspondentes ao 11.º ano de escolaridade, lecionadas até ao final
do 2.º período letivo.
Objetivos específicos

•

Ler e interpretar textos literários
portugueses de diferentes épocas e
géneros literários; demonstrar
capacidade de compreensão.

•

Classificar elementos linguísticos.

•

Produzir textos de complexidade
crescente e de diferentes géneros,
com diversas finalidades e em
diferentes situações de comunicação,
demonstrando um domínio adequado
da língua e das técnicas de escrita.

Conteúdos
Educação Literária – Leitura – Escrita
•
•
•

Unidade “Sermão de Santo António” - Pe António Vieira
Unidade “Frei Luís de Sousa” - Almeida Garrett
Unidade “Amor de Perdição” - Camilo Castelo Branco

Gramática
• funções sintáticas, classificação de orações, classe de palavras, dêixis
Escrita
•

Produção de um texto escrito

3. Caracterização da prova
A prova escrita é composta por três grupos. A sequência dos itens da prova pode não corresponder à
sequência das unidades temáticas no programa da disciplina.

Página 1 de 2

A estrutura da prova sintetiza-se no quadro seguinte.
Grupo

Tipologia de itens
Itens de construção

Grupo I

N.º itens

Cotação
(em pontos)

3

60

8

40

10

50

1

50

Resposta restrita

Itens de seleção
Escolha de Verdadeiro/Falso

Itens de seleção

Grupo II
Grupo III

Escolha múltipla
Resposta curta

Item de construção
Resposta extensa (150/200 palavras)

4. Critérios de classificação
A prova é cotada na escala de 0 a 200 pontos.
A classificação a atribuir a cada Grupo resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
Os critérios específicos de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As pontuações
correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas classificações diferentes das indicadas.
•

Itens de seleção

Os desempenhos no domínio da Gramática podem ser avaliados através de itens de seleção (por exemplo,
escolha múltipla) e de construção (por exemplo, resposta curta); estes itens podem ter um suporte textual.
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. Todas
as outras respostas são classificadas com zero pontos.
•

Itens de construção

Os desempenhos no domínio da Educação Literária são preferencialmente avaliados através de itens de
resposta restrita.
Os desempenhos no domínio da Escrita são avaliados através de itens de resposta restrita e através de
um item de resposta extensa, o qual apresenta orientações no que respeita ao género (qualquer um dos
géneros previstos nos documentos curriculares em vigor), ao tema e à extensão (150 a 200 palavras).
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se
organizados por níveis de desempenho.
5. Material
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
O aluno apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta.
Não é permitido o uso de dicionário e de corretor.
6. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
FIM
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