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1.º Ciclo do Ensino Básico

INSTRUÇÕES DE REALIZAÇÃO

Todas as respostas são dadas no enunciado da prova, nos espaços reservados para o efeito.
Utiliza apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de dicionário
Não é permitido o uso de corretor. Risca aquilo que pretendes que não seja classificado. Apresenta apenas uma
resposta para cada item.
Apresenta as tuas respostas de forma legível.
Se o espaço reservado a uma resposta não for suficiente, podes utilizar o espaço que se encontra no final de cada
prova. Neste caso, deves identificar claramente o item a que se refere a tua resposta.
As cotações dos itens de cada grupo encontram-se no final da prova.
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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
de classificação apresentados para cada item.
As respostas totalmente ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos. No entanto, 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 o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s)
resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir
em primeiro lugar.
Itens de SELEÇÃO
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
– uma opção incorreta;
– mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
Nos itens de associação, de ordenação, de verdadeiro/ falso e de completamento, a cotação do item
só é atribuída às respostas totalmente corretas.
Itens de CONSTRUÇÃO
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão
ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
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