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PORTUGUÊS

Modalidade: Prova Escrita

Formação: Geral

CONTEÚDOS

Duração: 110 mn

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

Material Permitido: Apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

ESTRUTURA

COTAÇÕES

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

Grupo I A

Grupo I

LEITURA / COMPREENSÃO

 Poetas contemporâneos.

(100 p)

 Analisar e interpretar o texto
literário.

- 3 itens de resposta aberta de composição curta.

A cotação atribuída a cada item
de
resposta
aberta
será
distribuída da seguinte forma:
- aspetos de conteúdo 60%
- aspetos de organização e
correção linguística 40%.

 Poetas contemporâneos.

 Os Maias.

 Expressar-se por escrito com
correção e coerência de acordo
com a pergunta proposta;

5 x 20 p \= 100 p

Grupo I B
Questões de resposta fechada:
 Os Maias:
- resposta de escolha múltipla;

 Gramática:
- coesão;
- valor aspetual;
- formação de palavras;
- morfologia: - classe e subclasse de palavras;
- sintaxe:- classificação de orações;
- funções sintáticas.

 Explicitar sentidos;
- 2 itens de resposta aberta de composição curta.
 Realizar deduções e inferências
Grupo II
 Formular juízos de valor fundamentados;
 Analisar aspetos textuais específicos.

Grupo II
(50 p)

 Compreensão textual e
gramática:
10 x 5 p = 50 p
- 7 itens de resposta
fechada.

 Produção textual: o texto de
opinião.

- 3 Itens de resposta
restrita.
Grupo III
Grupo III
50 p
 Construção de um texto.

 afastamento integral dos
aspetos
de
conteúdo
–
desvalorização
total
da
resposta.
 por cada erro de sintaxe ou
impropriedade
lexical
são
descontados 2 pontos.

GRAMÁTICA
 Aplicar conhecimentos linguísticos;
- morfológicos;
- sintáticos.

Fatores de desvalorização:

 por cada erro ortográfico
(incuindo erro de acentuação,
uso indevido de letra minúscula
ou de letra maiúsculas e erro de
translineação)

CONTEÚDOS

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

ESCRITA
 Dominar a norma linguística do
português europeu;
 Planificar a atividade de escrita
de acordo com a tipologia textual requerida;
 Expressar ideias, opiniões, vivencias e factos, de forma pertinente, estruturada e fundamentada;
 Estruturar um texto, com recurso a estratégias discursivas
adequadas à defesa de um
ponto de vista ou de uma tese;
 Cumprir propriedades da textualidade (continuidade, prógressão, coesão e coerência);

ESTRUTURA
de opinião a partir de
um tema dado.

COTAÇÕES

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
 erro inequívoco de pontuação
 erro de morfologia
 incumprimento das regras de
citação de texto ou de referência
a título de uma obra é
descontado 1 ponto;
 em qualquer uma das
situações anteriores só serão
descontadas até 5 ocorrências.
 condicionamento da extensão
da resposta: margem
de
tolerância de 10%, tanto para o
limite superior como para o
inferior (o incumprimento será
penalizado com 2 pontos por
palavra até ao limite de 10% da
cotação da resposta).

