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Introdução
O presente documento visa divulgar as características da Prova de Exame Final a nível
de Escola, regulamentada pelo Despacho normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro (vulgo,
Regulamento de Exames), que prevê realização de provas e exames a nível de escola,
destinados a alunos que não conseguem realizar de todo as provas de avaliação externa
elaboradas a nível nacional pelo IAVE, I. P., mesmo com a aplicação de adaptações, ou seja,
alunos cujas provas necessitam de alterações específicas de estrutura e ou dos itens, bem
como do tempo de duração e ou desdobramento dos momentos de realização. As provas e
exames a que se refere o número anterior dão a equivalência à frequência de disciplinas
bienais (de 10.º e 11.º ano de escolaridade), anuais e plurianuais do Ensino Secundário (de
12.º ano de escolaridade), constituído por um ciclo de estudos de três anos de escolaridade,
em conformidade com os planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de
julho – alterado pelos decretos-lei n.º 91/2013, de 10 de julho, 176/2014, de 12 de dezembro, e
17/2016, de 4 de abril –, que estabelece os princípios orientadores da organização, da gestão e
do desenvolvimento dos currículos dos ensinos básico e secundário, bem como da avaliação e
certificação dos conhecimentos e capacidades desenvolvidos pelos alunos, aplicáveis às
diversas ofertas curriculares do ensino básico e do ensino secundário, e pela Portaria n.º
243/2012, de 10 de agosto – alterada pela Portaria n.º 304-B/2015, de 22 de setembro –, que
define o regime de organização e funcionamento dos cursos científico-humanísticos, bem como
estabelece os princípios e os procedimentos a observar na avaliação e certificação dos alunos
e seus efeitos. Este documento atende, ainda, aos domínios e conteúdos do Programa de
Português com referência às metas curriculares homologadas para a disciplina/ciclo de
estudos.

1.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino

Secundário, privilegiando-se, em todos os domínios, os conteúdos comuns ao Programa
supracitado e aos Programas de Português de 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade,
homologados em 2001 e 2002, independentemente do ano de lecionação desses conteúdos
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em cada um dos referidos referenciais. A prova permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura, da
Escrita, da Educação Literária e da Gramática. No que diz respeito ao domínio da Educação
Literária, sempre que, no Programa, se apresenta uma lista de autores ou de textos em
alternativa, a prova pode incluir suportes textuais diferentes dos indicados (outros textos do
mesmo autor, outros excertos da mesma obra ou textos de outros autores, mas pertencentes
ao mesmo género textual), privilegiando-se, nestes casos, a interpretação do texto apresentado
na prova. Nos itens do domínio da Gramática em que se solicita a classificação de elementos
linguísticos, é exigida a mobilização da metalinguagem tal como consta no Programa e Metas
Curriculares de Português do Ensino Secundário.

2.

Características e estrutura
A prova é constituída por 3 grupos – Grupo I Leitura, Grupo II Gramática e Grupo III

Produção Escrita, conforme se sintetiza no Quadro 1.
Quadro 1
Grupo

Domínios

I

Leitura

Tipologia de

N.º

Cotação

Itens

itens

(em pontos)

5

100

Itens de construção


Educação Literária

Resposta restrita

Escrita
II

Leitura

Itens de seleção

Gramática



Escolha múltipla

5

25



Verdadeiro/Falso ou

1

10

1

15

1

50

Ordenação

III

Escrita

Itens de construção


3.

Completamento

Resposta extensa

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.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zero pontos.
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a
resposta que surgir em primeiro lugar.
Itens de construção
A cotação dos itens de resposta restrita é distribuída pelos parâmetros seguintes:
aspetos de conteúdo (C) e aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F). Os
critérios de classificação relativos aos aspetos de conteúdo apresentam-se organizados por
níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.
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A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo implica a classificação com
zero pontos nos aspetos de estruturação do discurso e correção linguística. No âmbito da
estruturação do discurso, avalia-se a articulação das ideias, através do recurso a mecanismos
de coesão textual adequados, e a marcação dos parágrafos inequivocamente necessários. No
âmbito da correção linguística, estão previstos descontos por aplicação dos fatores de
desvalorização apresentados no quadro 2. Estes descontos são efetuados até ao limite das
pontuações indicadas nos critérios específicos.
A cotação do item de resposta extensa é distribuída por parâmetros de estruturação
temática e discursiva (ETD) e de correção linguística (CL). Os critérios de classificação
relativos à estruturação temática e discursiva apresentam-se organizados por níveis de
desempenho nos parâmetros seguintes: (A) tema e tipologia, (B) estrutura e coesão, (C) léxico
e adequação do discurso.
Para cada parâmetro, estão previstos três níveis de desempenho descritos e dois níveis
de desempenho intercalares não descritos. A cada nível de desempenho corresponde uma
dada pontuação. Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em
nenhum de dois níveis descritos consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação correspondente ao
nível intercalar que os separa.
Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho num parâmetro é classificada
com zero pontos nesse parâmetro. A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro A
(tema e tipologia) implica a atribuição de zero pontos tanto em todos os restantes parâmetros
da ETD como na CL.
Neste item, estão previstos descontos por aplicação dos fatores de desvalorização
apresentados nesta página. Estes descontos são efetuados até ao limite das pontuações
indicadas nos critérios específicos.

Fatores de desvalorização
As desvalorizações no âmbito da correção linguística apresentadas no quadro que se
segue aplicam-se aos itens de resposta restrita e ao item de resposta extensa.
Desvalorizações no âmbito da correção linguística
Quadro 2

Tipo de ocorrências



erro inequívoco de pontuação



erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, erro por

N.º de
ocorrências

Desvalorização
(pontos)

1a2

1

1a2

2

ausência de maiúscula quando obrigatória e erro de
translineação)


erro de morfologia



incumprimento das regras de citação de texto ou de
referência a título de uma obra



erro de sintaxe



impropriedade lexical
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A repetição de um erro de ortografia ao longo da prova (incluindo erro de acentuação,
erro por ausência de maiúscula quando obrigatória e erro de translineação) é contabilizada
como uma única ocorrência.
Se da aplicação deste fator de desvalorização resultar uma classificação inferior a zero
pontos, atribui-se zero pontos à correção linguística
Itens de seleção
As respostas aos itens de seleção são classificadas de forma dicotómica ou por níveis
de desempenho, de acordo com os critérios específicos. No primeiro caso, a cotação total é
atribuída às respostas corretas, não havendo lugar a classificações intermédias. No caso da
classificação por níveis de desempenho, a cada nível corresponde uma dada pontuação, de
acordo com os critérios específicos. 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.
4.

Duração e tipologia da Prova
A prova de exame é escrita e terá a duração de 120 minutos e 30 minutos de tempo

suplementar, em conformidade com os respetivos anexos do Regulamento de Exames.

5.

Material autorizado
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.

15 de maio de 2019

O Coordenador do Departamento de Línguas

A Diretora

Ana Maria Cardoso da Silveira

Maria do Rosário Pinheiro da Cruz Tavares
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