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Provas a Nível de Escola 
 PROVA FINAL DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 Português/Prova 31/1ª Fase/2014 

 Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho 

 

A PREENCHER PELO ESTUDANTE 

Nome completo 
 

Documento de 

identificação 
 nº ou         nº Emitido em 

 

 

 (Localidade) 

 

Assinatura do Estudante 

Não escrevas o teu nome em mais nenhum local da prova 

 

Prova Realizada no Estabelecimento de Ensino 

 

A PREENCHER PELA ESCOLA 

Número convencional 

 

Número convencional 

 

A PREENCHER PELO PROFESSOR CLASSIFICADOR 

 

Classificação em percentagem  ( .........................................................................  por cento) 

 

Correspondente ao nível  ( ............. ) Data: 2014/……/…… 

Assinatura do Professor Classificador 

Observações 

 

A PREENCHER PELO AGRUPAMENTO 

Número confidencial da Escola 

 

 

PROVA FINAL DE CICLO A NÍVEL DE ESCOLA de Português 

1º Ciclo do Ensino Básico 

Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho 

Prova 31/1.ª Fase 6 Páginas 

Duração da Prova (CADERNO 1 + CADERNO 2): 90 minutos.  

2014 
Caderno 2: 30 minutos.  
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Página em branco 
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 A prova divide-se em duas partes (Caderno 1 e Caderno 2). 

A resposta à questão do Grupo III é dada no enunciado da prova, no espaço reservado 

para o efeito. 

Utiliza apenas caneta ou esferográfica de tinta preta indelével. 

A resposta deve ser apresentada de forma clara e legível. Se a resposta for ilegível, é 

classificada com zero pontos. 

É permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. Sempre que precisares de alterar ou de anular a 

resposta, risca, de forma clara, o que pretendes que fique sem efeito. 

A folha de rascunho que te for fornecida não pode, em caso algum, ser entregue para 

classificação. Apenas o enunciado da prova será recolhido. 

As cotações das questões de cada uma das partes encontram-se no final do respetivo 

caderno da prova. 
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Grupo III 

 

O texto informativo fala-nos da primavera. 

 

Qual é a tua estação do ano preferida? 

Descreve-a. 

 Explica porque gostas dessa estação do ano. 

O que gostas de fazer nessa estação do ano? 

 

 

O teu texto deve:  

-no título, ter o nome da estação do ano de que mais gostas 

-ter no mínimo 55 palavras. 

 

------------------------------- 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

A transportar 

 

TRANSPORTE DO 

CADERNO 1 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

FIM DO CADERNO 

 

 

 

 

 

TOTAL 

 

TRANSPORTE 

 



Prova 31/ 1.ª F. • Página 6/6  

COTAÇÕES 

 

Subtotal (Cad. 1) ..................................................... 85 pontos 

 

 

GRUPO III 

 

          ...................................................................................................... 15 pontos 

                                                                                                                  

 

Subtotal (Cad. 2) .................................................. 15 pontos 

 

 

Total da prova   100 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


