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Testes de diagnóstico: expressão escrita 

Problemas gramaticais e vocabulares nos textos observados de 4.º e 6.º anos. 

1) Retomas anafóricas com o pronome pessoal: em vez do pronome pessoal o/a/os/as 

(função de complemento direto), é usado o pronome pessoal lhe/lhes (função de 

complemento indireto); 

2) Uso dos verbos e preposições por eles exigidas (a chamada regência verbal): omitem-

se preposições, trocam-se preposições e acrescentam-se preposições; 

3) Concordâncias: problemas de concordância entre o sujeito e verbo 

4) Adequação do vocabulário: as palavras não referem nem descrevem a  realidade 

pretendida 

5) Expressão do tempo: dificuldades em compatibilizar tempos verbais e expressões 

adverbiais de tempo. 

 

4.º ano 
 Respostas dos alunos Cenários de resposta 

 

1. Havia um homenzinho que vendia 
elefantes. Um dia ele o homenzinho 
tinha um elefante tão bom. 

Havia um homenzinho/homem que vendia 
elefantes. Um dia o homem arranjou um 
elefante magnífico/ excelente/ 
fantástico/… 
 

2. O meu pai arranjou uma cadela e eu 
pos o nome de Lili. 

O meu pai arranjou uma cadela e eu pus-
lhe o nome de Lili. 
 

3. A professora disse vamos ter uma 
corrida com os nossos animais.  
Eu escrevi-me porque pardal é 
animal. Mas ele está aleijado. Vou 
chegar a casa e vou-lhe tratar. 

A professora disse: 
- Vamos ter uma corrida com os nossos 
animais.  
Eu inscrevi-me porque pardal é animal. 
Mas ele está aleijado. Vou chegar a casa e 
vou tratá-lo / vou tratar dele. 
 

4.  
(O meu hamster fugiu da gaiola) No 
dia seguinte eu vi o meu hamster. E 
nesse dia nunca mais deixei aberta a 
gaiola. 
 

- No dia seguinte eu vi o meu hamster. E a 
partir desse dia nunca mais deixei aberta a 
gaiola. 
 
- No dia seguinte eu vi o meu hamster. E 
desde então/a partir desse dia não voltei a 
deixar aberta a gaiola. 
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6.º ano 
 Respostas dos alunos Cenários de resposta 

 

1 Eu estava a passear quando vi uma 
coisa a passar no céu. Então segui-
lhe e vi Peter Pan … 
 

Eu estava a passear quando vi uma coisa a 
passar no céu. Então segui-a e vi Peter Pan 
… 
 

2. Quando Gancho nos estava a 
destruir o seu ajudante teriam 
roubado a coroa do rei, rapidamente 
ele se meteu no barco e fugiram. 
 

Quando Gancho nos estava a destruir o seu 
ajudante roubou a coroa do rei e 
rapidamente eles se meteram no barco e 
fugiram. 

3. Um certo dia eu decidi fazer uma 
aventura. Eu adorava de fazer 
aventura a minha mãe dizia-me que 
eu parecia um rapaz. 

Certo dia -- decidi entrar numa aventura. 
Eu adorava -- entrar em aventuras. A 
minha mãe dizia-me que eu parecia um 
rapaz. 
 
Certo dia --  decidi lançar-me numa 
aventura. Eu adorava lançar-me em 
aventuras. 
 
Certo dia --- decidi partir à aventura. Eu 
adorava partir à aventura. 
(…) 

4. O Peter Pan e o Ricardo lutou com o 
capitão Gancho e o seu amigo ladrão 
então eles lutaram e de repente o 
chão abriu e lá de baixo estava o 
lago e crocodilo…. 
 

O Peter Pan e o Ricardo lutaram com o 
capitão Gancho e o seu amigo ladrão. 
Então, de repente o chão abriu-se e lá em 
baixo estava o lago com o crocodilo…. 
 
O Peter Pan e o Ricardo lutaram com o 
capitão Gancho e o seu amigo ladrão. 
Então, de repente, quando estavam a 
lutar/ no meio da luta, o chão abriu-se e lá 
em baixo estava o lago e, no lago, o 
crocodilo…. 

 


