
       

Procedimentos para Administração e Cotação 

PSO – Prova de Seleção Ortográfica 

A prova é apresentada em suporte de papel.  

Nesta prova, as crianças devem assinalar a palavra ortograficamente correta de 

entre as três palavras/pseudo-palavras de cada item.  

 

São dadas as seguintes instruções:  

“Vamos realizar uma prova de leitura. A prova tem três páginas. Têm de trabalhar 

depressa. Vamos treinar com estes exemplos em cima da primeira página.” 

“Aqui diz: Das 3 palavras apresentadas faz um círculo à volta daquela que achas 

que está bem escrita” 

São realizados os itens de treino com a criança ou com o grupo antes de dar inicio à 

realização da prova, solicitando a resposta correta para os itens. 

A prova poderá ser aplicada individualmente ou ser de aplicação coletiva.  

De uma forma geral, esta prova demora entre 6 a 10 minutos de execução conforme 

seja o 1º ou 2º ano de escolaridade, no entanto, aconselhamos que não sejam 

excedidos os 20 minutos de aplicação da prova. 

Não é dado feedback corretivo, exceto para os itens de exemplo. 

Os resultados podem variar entre 0 a 32 pontos. Deve-se atribuir 1 ponto a cada 

item assinalado corretamente. O resultado obtido corresponde ao somatório das 

respostas corretas. 
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Instrução: Das 3 palavras apresentadas faz um círculo à volta daquela que achas 

que está bem escrita. 

Exemplos 

 

 

 

1) arroz arrous arraz 

2) irmãu irmão irnão 

3) ouval oual oval 

4) unhas  unhax umhas 

5) tácsi táxi tóxi 

6) reiz raiz raís 

7) noite  nouite naite 

8) chailes xiales xailes 

cosinhare cozinhar cosimhar 

broco brasso braço 
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9) vozas voses  vozes 

10) jovens  jóveins jovans 

11) cuadros quabros quadros 

12) disco diseo  dichcu 

13) põbal pomdal pombal 

14) memtio mantiu mentiu 

15) btusa bluza blusa 

16) fritare fritar frifar 

17) clorão clarãu clarão 

18) trimxa trinlha trincha 

19) quebrou quebrô quedrou 

20) flauta flaota flouta 
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21) plãtei planfei plantei 

22) glotões glufões glutões 

23) águias águiax áquias 

24) ortelan hartelã hortelã 

25) próscimo próximo próssimo 

26) zaroulhu zarolho zorolho 

27) exerço ezersso exarço 

28) cenoura cemoura senôra 

29) girassol girasol jirassol 

30) lavrador lavradour laurador 

31) cerpemtes serqentes serpentes 

32) cristal crisfal crichtal 

  


