Matriz de Prova a nível de escola
Disciplina de Português Língua Não Materna (Código: 839)
(Decreto Lei nº 139/2012, de 05 de Julho , Despacho Normativo, nº 3-A/ 2019 )

Ano Letivo de 2018/2019

Duração da Prova: 90 minutos
Tempo suplementar: 15 minutos

Modalidade: Prova Escrita
Objetivos/Competências

Conteúdos

Estrutura

Cotações

Critérios de Classificação

O aluno
1. Demostra capacidade de leitura
e interpretação.
2. Identifica informação essencial
3. Distingue informação
acessória/essencial.
4. Expressa-se com correcção
linguística e clareza.

Leitura e Escritatextos de carater
informativo (dois
textos).

1. Mobiliza conhecimentos da
gramática da língua portuguesa.
2. Distingue enunciados.
3. Produz enunciados.

Gramática
Tempos Verbais
- presente do
indicativo;
- pretérito
perfeito/imperfeito:
- pronomes.

1. Produz um texto de acordo com
o tema e a extensão pedida.
2.
Aplica
conhecimentos
adquiridos.
3. Organiza as ideias de forma
coerente e articulada.
4. Utiliza vocabulário adequado
ao tema.

Género não
literário
Texto de opinião.

Grupo I.
Este grupo é constituído por
textos de carácter informativo
e privilegia-se a avaliação.
das competências do domínio
da leitura através de itens de
seleção e/ou de itens de
construção (resposta curta e
resposta restrita).

100 pontos

Grupo II
Avaliam-se as competências
linguísticas através de itens de

40 pontos

Completamento de espaços
A cotação total de cada item é atribuída às questões que
apresentem a opção correta.
Escolha múltipla
Descrição igual à apresentada a propósito do Grupo I
Reescrita de frases
Substituição de expressões por itens gramaticais ( pronomes).

seleção, e escolha de
expressões adequada.

Grupo III
Item aberto de composição
extensa.

Escolha múltipla
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam
de forma inequívoca a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
- se apresenta uma opção incorreta;
- se assinala mais do que uma opção.
Completamento de espaços
A cotação total de cada item é atribuída às questões que
apresentem a opção correta.
Será atribuído zero pontos:
- se apresenta uma opção incorrecta;
- se assinala mais do que uma opção.
Resposta curta sobre o texto
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de
resposta solicitados e apresentados.

30 pontos
30 pontos

Conteúdo do tema
Organização do discurso e correção linguística, coerência e
pertinência da informação, estrutura e coesão, morfologia e
sintaxe, Repertório vocabular.

Material a utilizar: o examinando deve utilizar na prova, como material de escrita apenas tinta azul ou preta.
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