
 
 

 

Terminologia adoptada na classificação de itens de  

instrumentos de avaliação externa 

 

Nesta informação, apresenta-se a classificação dos itens que integram as 
provas de exame nacional, as provas de aferição, os testes intermédios e os 
restantes instrumentos de avaliação da responsabilidade do GAVE. A termino-
logia adoptada é a que constará, doravante, nos documentos produzidos 
pelo Gabinete.  

Pretende-se, assim, proporcionar aos alunos/examinandos uma informa-
ção mais clara quanto ao tipo de respostas esperadas e, simultaneamente, 
ajustar a linguagem técnica em uso no Gabinete à terminologia mais comum 
a nível internacional, com expressão em bibliografia especializada1.  

Deste modo, já a partir do ano escolar de 2010/2011, a referência a itens 

de resposta fechada e a itens de resposta aberta é substituída por uma no-
menclatura que prevê itens de selecção e itens de construção. 

Apresenta-se uma caracterização sumária de cada classe: 

 

• Item de selecção – o aluno/examinando escolhe a resposta a partir de 
várias hipóteses dadas no item. Para responder, regista os elementos 
que identificam a sua selecção (a forma de registar as respostas é ex-
plicitada nas instruções dadas nos enunciados das provas). 

São exemplos de itens de selecção os itens de: 

� escolha múltipla; 

� associação/correspondência; 

� ordenação. 

 

• Item de construção – o aluno/examinando produz a resposta. 

São exemplos de itens de construção os itens de: 

� resposta curta; 

� resposta restrita; 

� resposta extensa. 

 

NOTAS: Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem 
apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. 

Alguns dos itens de resposta curta e de resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de 
tarefas de transformação. 

                                                 
1 Linn, Robert L.; Miller, M. David; Gronlund, Norman E. (2009). Measurement and Assessment in Teaching. New Jersey: Pearson. 

   Tenbrink, Terry L. (1988). Evaluacion – Guia Practica para Profesores. Madrid: Narcea. 



 
 

 

Apresenta-se o quadro relativo à nomenclatura adoptada. 
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