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Teste

de Avaliação de Português – 5.º ano
janeiro de 2018
90 minutos

Domínios/conteúdos

Estrutura

%

Grupo I – Compreensão do oral



Interpretar um texto oral, distinguindo informação
objetiva e subjetiva.

Grupo II - Leitura / Interpretação e compreensão









Ler e compreender um texto informativo;
Ler e compreender um texto narrativo;
Classificar o narrador do texto, quanto à sua
presença;
Localizar a ação no tempo e no espaço;
Identificar recursos expressivos: personificação,
comparação e enumeração;
Explicar o sentido de frases e/ou expressões
idiomáticas;
Caraterização das personagens;
Compreender a intenção do autor dos textos.

Questões de resposta
restrita.

10%

Texto A
 Questões de escolha múltipla
 Relacionação de informação
Texto B
 Questões de verdadeiro e falso
 Questões de interpretação
 Questões de relacionamento
 Questões de verificação de
leitura

40%

Grupo III – Gramática
 Distinguir classes de palavras:
- nomes
- verbos
- adjetivos
- determinante
- quantificador
 Identificar as subclasses dos determinantes;
 Distinguir determinante de quantificador;
 Identificar graus dos adjetivos;
 Flexionar adjetivos em género, número e grau;
 Identificar os paradigmas flexionais dos verbos
regulares (tempos simples e compostos);
 Identificar modos e tempos verbais.
Grupo IV – Expressão Escrita


Texto orientado (texto informativo ou narrativo), com
um mínimo de 120 e um máximo de 180 palavras.



Questões de identificação



Questões de classificação



Questões de associação



20%



 Os critérios específicos de
classificação têm em
consideração o Tema e Tipologia,
Coerência e Pertinência da
Informação, Estrutura e Coesão,
Morfologia e Sintaxe, Repertório
Vocabular, Ortografia.

30%
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Documentos de Suporte
 Manual escolar – Palavra puxa Palavra, ASA
 Caderno de atividades
 Caderno diário
Observações




Deves estudar todos os conteúdos relacionados com o texto não literário dados nas aulas.
Deves rever a resolução dos questionários dos textos estudados na aula.
Deves rever / resolver os exercícios gramaticais presentes no teu Caderno de Atividades
referentes aos conteúdos gramaticais mencionados no Grupo III.
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