INSTRUÇÕES DE REALIZAÇÃO, COTAÇÕES E CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

PORTUGUÊS LÍNGUA SEGUNDA

(Alunos com surdez severa a profunda)

Prova 95 | 2022

9.º Ano de Escolaridade

INSTRUÇÕES DE REALIZAÇÃO

Todas as respostas são dadas no enunciado da prova.
Utiliza apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor. Risca aquilo que pretendes que não seja classificado.
É permitida a consulta de dicionário de língua portuguesa.
Apresenta apenas uma resposta para cada pergunta.
Se o espaço reservado a uma resposta não for suficiente, podes utilizar o espaço que se encontra no final da
prova. Neste caso, deves identificar claramente a pergunta a que se refere a tua resposta.
As cotações das perguntas encontram-se no final da prova.
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COTAÇÕES – 1.ª FASE
Item
Cotação (em pontos)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.

10.

11.

12.

13.

16 × 5

14.

TOTAL

20

100

14.

TOTAL

20

100

COTAÇÕES – 2.ª FASE
Item
Cotação (em pontos)
1.1.

1.2.

2.

3.

4.

5.1.

5.2.

5.3.

6.

16 × 5
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
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.
Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for
possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em
primeiro lugar.
Nos itens cujos critérios de classificação se apresentam organizados por níveis de desempenho, qualquer
resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.
ITENS DE SELEÇÃO
As respostas aos itens de seleção podem ser classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho,
de acordo com os critérios específicos. No primeiro caso, a pontuação total só 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.
As respostas aos itens de seleção que não respeitam a instrução (por exemplo, rodear ou sublinhar a opção
selecionada em vez de a assinalar com X) são consideradas em igualdade de circunstâncias com aquelas em
que a instrução é respeitada, desde que seja possível identificar inequivocamente a resposta dada.
ITENS DE CONSTRUÇÃO
Resposta curta e Completamento
Nos itens de resposta curta e nos itens de completamento, são atribuídas pontuações a respostas total ou
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
Se a resposta ao item contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados
corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos
solicitados, é-lhe atribuída a classificação de zero pontos.
Resposta extensa
A cotação do item de resposta extensa é distribuída pelos parâmetros seguintes: (A) Género Textual,
(B) Tema e Pertinência da Informação, (C) Organização e Coesão Textuais, (D) Morfologia, Sintaxe e Pontuação
e (E) Ortografia.
Os critérios de classificação relativos aos parâmetros do item de resposta extensa apresentam-se
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois
tidos em consideração.
No âmbito do parâmetro (E) Ortografia, é contabilizada como uma única ocorrência quer a repetição de uma
palavra com o mesmo erro, quer a presença de mais de um erro na mesma palavra.
A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro A (Género Textual) e no parâmetro B (Tema e
Pertinência da Informação) implica a atribuição de zero pontos nos restantes parâmetros.
A indicação de um número mínimo de 80 palavras, para a elaboração da resposta, significa que o limite
explicitado corresponde ao requisito relativo à extensão de texto e deve ser respeitado. O incumprimento
desse limite pode implicar a desvalorização parcial ou total da resposta, de acordo com os critérios específicos.
Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco,
mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen (exemplo: o/pai/leu-me/uma/história – 5 palavras).
Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos algarismos que o constituam
(exemplo: /2022/).
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