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PROVA ESCRITA 
 

1. Objeto de avaliação  
1.1. A prova tem por referência as seguintes obras: 

● 1.º CEB – Título: “Inês, a inventora de Profissões”| Autor: Pedro Seromenho |ISBN: 

97898954227-8-4 | Editor: Paleta de Letras. 

● 2.º CEB – “Não te afastes” | Autor: David Machado |ISBN: 9789722129602 | Editor: 

Editorial Caminho. 

● 3.º CEB – “Ciclone: diário de uma montanha-russa” |Autor: Inês Barahona e Miguel 

Fragata | ISBN: 9789898868398 | Editor: Orfeu Negro. 

● Ensino Secundário – Título: “O nervo ótico” | Autor: Maria Gainza | ISBN: 

9789722064323 | Editor: Dom Quixote. 

1.2. Pretende avaliar, em todos os níveis de ensino, a competência leitora, através da 

interpretação e da compreensão textual, e a expressão escrita: 

2. Caracterização e cotação da prova:  
 

A Prova Escrita organiza-se em dois grupos: 

O Grupo I 

● Avalia as competências de leitura e interpretação. 

● A estrutura é constituída por um questionário de 20 (vinte) a 30 (trinta) perguntas 

de resposta de escolha múltipla. 

● No escalão do Ensino Secundário, o questionário incide, essencialmente, sobre o 

conteúdo de textos selecionados da obra escolhida para este escalão e que são 

reproduzidos no enunciado da prova, excetuando algumas questões genéricas 

sobre a autora ou outros aspetos relacionados com a obra. 

● Perfaz 100% da pontuação total. 

O Grupo II 

● Avalia as competências de escrita. 

● A estrutura é constituída por 1 (uma) questão de resposta extensa, e deve conter um 

texto de entre 100 e 130 palavras sobre o conteúdo da obra 

● Desta prova é avaliada a Estruturação Temática e Discursiva (ETD) e a Correção 

Linguística (CL) dos concorrentes.  



 

● Esta prova só é considerada como elemento de desempate caso ocorra uma situação 

de empate entre dois ou mais concorrentes no Grupo I. 

 

 

3. Critérios Gerais de Correção 
 
Questões de resposta de escolha múltipla (itens de seleção) 

1) A cada item corretamente respondido é atribuído um ponto.  

2) A cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção 

correta.  

3) Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Questões de Resposta Extensa (item de construção) 

1) A cotação do item de resposta extensa é distribuída por parâmetros de estruturação temática e 

discursiva (ETD) e de correção linguística (CL). 

2) Os critérios de classificação relativos à ETD apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho nos parâmetros seguintes:  

(a) tema e tipologia,  

(b) sentido crítico e criatividade;  

(c) estrutura e coesão.  

3) Para cada parâmetro, estão previstos níveis de desempenho descritos e não descritos. A cada 

nível de desempenho corresponde uma pontuação. Uma resposta que não cumpra de forma 

inequívoca a instrução no que respeita ao parâmetro A (tema e tipologia) é classificada com 0 

(zero) pontos em todos os parâmetros. 

4) Fatores de desvalorização no domínio da correção linguística (CL): 

a) Fatores de desvalorização a que é atribuído um ponto:  

i) Erro inequívoco de pontuação 

ii) Erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso indevido de letra minúscula ou 

de letra maiúscula inicial e erro de translineação) 

iii) Erro de morfologia 

iv) Incumprimento das regras de citação de texto ou de referência a título de uma obra 

b) Fatores de desvalorização a que é atribuído dois pontos: 

i) Erro de sintaxe 



 

ii) Impropriedade lexical 

 

4. Material  
 

Provas com questões de resposta de escolha múltipla 

● As provas dos concorrentes do 1.º, 2.º, 3.º CEB e Secundário serão efetuadas em linha, 

através da plataforma Google Drive, na aplicação Forms. 

 

Provas de resposta extensa 

● Efetuadas em linha, através da plataforma Google Drive, na aplicação Forms  

 

5. Duração  
 

● A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROVA ORAL 
 

Nesta parte do documento, pretende-se:  

● Caracterizar a prova oral realizada através da aplicação Zoom. 

● Estabelecer o objeto de avaliação. 

● Determinar os critérios gerais de classificação. 

1. A caracterização da prova 
 

A prova organiza-se em duas partes: 

1. A PARTE I é constituída pela Prova de Leitura Expressiva. 

1.1. Cada concorrente é chamado a realizar a sua prova segundo a ordem dada pela 

organização e em seguida, por ordem alfabética. No tempo máximo de 2 (dois) minutos, 

faz a leitura, em voz alta e expressiva, de um texto selecionado aleatoriamente pela 

organização. 

1.2. A seleção é feita entre 3 (três) textos, em prosa ou poesia conforme os níveis de 

escolaridade, colocados individualmente em subscrito fechado e numerados, os quais os 

alunos terão que escolher no momento da sua prestação. 

1.3. Os textos serão oportunamente divulgados nas páginas criadas no sítio da Biblioteca 

Municipal da Mealhada (BMM) e no blogue ALIQUID NOVI das Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento de Escolas da Mealhada para este evento. 

1.3.1. BMM: http://biblioteca.cm-mealhada.pt/menu/736/CNL_2021 

1.3.2. ALIQUID NOVI: https://besmealhada.wordpress.com/concurso-nacional-de-

leitura/ 

 

2. A PARTE II é constituída pela Prova de Argumentação. 

2.1. Cada concorrente responderá oralmente e de forma crítica, até ao limite de três minutos, 

a uma questão sobre a obra indicada no capítulo 1 desta matriz correspondente ao ciclo de 

ensino do concorrente, que lhe será colocada pelo júri: 

● 1.º e 2.º CEB– apresentação da obra selecionada, apelando à sua leitura; 

2.2. 3.º CEB e Ensino Secundário – resposta a uma questão, selecionada de forma aleatória a 

partir de um conjunto de quatro, cujos temas são abordados na obra escolhida para o 

escalão etário a que o aluno concorre, referida no capítulo 1 desta matriz. 

  



 

2. O objeto de avaliação 
 

1. A Prova de Leitura Expressiva tem por referência textos de Sophia de Mello Breyner 

Andresen, em prosa para os alunos do 1.º CEB e em poesia para os restantes níveis de 

ensino. 

2. A Prova de Argumentação tem por referência as obras referidas no capítulo 1 desta matriz. 

 

3. Os critérios gerais de classificação 
 

As prestações dos concorrentes, em todos os níveis de ensino, são pontuadas tendo em conta os 

seguintes critérios: 

1. Prova de Leitura Expressiva 

a) Dicção e clareza; 

b) Fluência; 

c) Projeção da voz; 

d) Expressividade (ritmo e criatividade). 

2. Prova de Argumentação 

a) Estruturação e encadeamento lógico das ideias; 

b) Coerência dos argumentos; 

c) Correção linguística; 

d) Expressividade (ritmo e criatividade). 

 

 

 

Mealhada, 15 de março de 2021 


