MATRIZ
- PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO -

PORTUGUÊS – 5.º Ano de Escolaridade
Duração: 60 minutos
16 de novembrode 2021
Organizador/ Domínio
Domínio I – Leitura (DI)
Texto de enciclopédia

Conhecimentos, Capacidades e
Atitudes

Estrutura

Cotação

Reconstruir o significado de textos em função da
relevância e da hierarquização das suas unidades
informativas;
Avaliar o significado e intencionalidade de
mensagens em discursos variados;
Relacionar textos com contextos de produção;
Dominar estratégias que permitem desfazer
ambiguidades, deduzir sentidos implícitos e
reconhecer usos figurativos;
Organizar e corrigir a expressão escrita.

Domínio I – Leitura
(DI)
Itens de resposta
fechada:
- curta;
- de escolha múltipla;
- de verdadeiro/falso;
- de ordenação;
- de associação/
correspondência.

100p

Domínio II –
Educação Literária
(DII)

Domínio II – Educação
Literária (DII)
Fábula
(categorias da narrativa:
narrador, personagens, espaço
e tempo).

Itens de resposta
fechada:
- curta;
- de escolha múltipla;
- de verdadeiro/falso;
- de ordenação;
- de associação/
correspondência.

100p

Itens de resposta
aberta:
- curta;
- extensa orientada.

Domínio III – Gramática (DIII)
Classes de palavras: Nome
(subclasses, variação em
género, número e grau) ;
Determinante (subclasses:
artigo definido, artigo
indefinido, possessivo e
demonstrativo)
Relação entre palavras:
sinonímia e antonímia.

Material Autorizado
Observações

IMP.CM.004-04

Aplicar o conhecimento sistematizado da estrutura
e do uso do Português padrão.

Domínio III –
Gramática (DIII)
- curta;
- transformação;
- de associação/
correspondência;
- de completamento.

100p

Critérios Gerais de Correção/
Classificação
As classificações a atribuir às respostas
são expressas em números inteiros e
resultam da aplicação dos critérios de
classificação relativos a cada tipologia
de itens.
ITENS DE RESPOSTA FECHADA
Itens de resposta fechada curta
A classificação é atribuída de acordo
com os elementos de resposta
solicitados e apresentados.
Itens de resposta fechada de
ordenação
A cotação total do item só é atribuída às
respostas em que a sequência
apresentada está integralmente correta e
completa. São classificadas com zero
pontos as respostas em que é
apresentada uma sequência incorreta ou
é omitido, pelo menos, um dos
elementos da sequência solicitada. Não
há lugar a classificações intermédias.
Itens de resposta fechada de escolha
múltipla
As respostas em que é assinalada
inequivocamente a opção correta são
classificadas com a cotação total do
item. São classificadas com zero pontos
as respostas em que é assinalada a
opção incorreta ou mais do que uma
opção. Não há lugar a classificações
intermédias. Itens de resposta fechada
de verdadeiro/falso
A classificação é atribuída de acordo
com o nível de desempenho. A resposta
em que todas as afirmações sejam
identificadas como verdadeiras ou como
falsas é classificada com zero pontos.
Itens de resposta fechada de
transformação
A cotação total do item só é atribuída às
respostas em que a transformação
apresentada está integralmente correta.
São classificadas com zero pontos as
respostas em que é apresentada uma
resposta incorreta ou é omitido, pelo
menos, um dos elementos da
transformação solicitada.
Item de resposta fechada de
associação/correspondência
A classificação é atribuída de acordo
com o nível de desempenho. Considerase incorreta qualquer
associação/correspondência que
relacione um elemento de um dado
conjunto com mais do que um elemento
do outro conjunto.
Item de resposta fechada de
completamento
A classificação é atribuída de acordo
com o nível de desempenho. Considerase incorreto o completamento de um
único espaço com mais do que um
elemento da chave.

Folha de prova; caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitida a utilização de dicionário.
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