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     2022 

 

Agrupamento de Escolas  de Vallis Longus -Valongo 

 

Escola Básica Vallis Longus 

 
 

ESTRUTURA Domínios 
 Conhecimentos / capacidades  COTAÇÕES/CRITÉRIOS DE 

CLASSIFICAÇÃO 

 
● Grupo I  

  Leitura de um texto literário 
   (excerto). 
 
 

 
●Grupo II  
 Questionário orientado /  
  Interpretação. 
 

 
 
 
 

● Grupo III  
  Análise formal / estruturas    
  gramaticais. 

Domínio da Leitura / Educação 
Literária:  

 
  Texto literário 
- Realizar leitura em voz alta. 
- Interpretar. 

-Identificar o tema /assunto /ideias 
  principais. 
- Localizar informações de espaço-  
  tempo. 
-Identificar/caracterizar as   

  personagens. 
 
 

Domínio da Gramática: 

 
- Classes de palavras. 
- Tipos e formas de frase. 
- Tempos e modos verbais. 
- Frase simples/ complexa. 

- Frase complexa : divisão e  
  classificação de orações. 
- Funções sintáticas. 
 

 
● Ler corretamente um texto literário /  

   excerto. 
● Identificar tema / assunto / ideias 
   principais. 
● Localizar acontecimentos / situações 

   no tempo e no espaço. 
● Identificar/ Caracterizar personagens. 
● Utilizar um discurso correto e fluente. 
● Selecionar vocabulário variado e  
   adequado.  
● Compreender a utilização de 
recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto. 

● Expressar, de forma 

fundamentada, pontos de vista e 
apreciações críticas motivadas pelos 
textos lidos. 
 
● Conhecer estruturas gramaticais  

   fundamentais da estrutura e     
   funcionamento da língua portuguesa. 
 
● Aplicar corretamente essas 

   estruturas. 

 

100 Pontos 

 
 

● Fluência da leitura (10pt). 
● Apreensão crítica do significado e da  

    intencionalidade do texto (10pt). 
● Clareza e fluência da expressão oral  
    (15pt). 
● Correção lexical, gramatical e lógica  
    ( 15pt). 

● Percetibilidade da pronúncia e  
    entoação (5 pt). 
● Produção de um discurso adequado 
    (5 pt). 

● Manutenção de um diálogo pertinente  
    (10 pt). 
 ● Desenvolvimento dos assuntos  
     propostos (15 pt). 
● Correção do conteúdo das respostas  

    (15 pt). 
 

 

DURAÇÃO DA PROVA 15 minutos 

 


