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1. INTRODUÇÃO  

O exame do módulo 2 da disciplina de Português, destina-se aos formandos que não 

obtiveram aproveitamento a este módulo.  

Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de 

exames, a estrutura e caraterísticas da prova, os critérios gerais de classificação, o material a 

utilizar e a duração da mesma. 

 

2. ESTRUTURA DA PROVA 

DOMÍNIOS: Leitura/Compreensão/Expressão Escrita. 

Grupo I 

A – 3 itens de construção (resposta restrita).  

B - 2 itens de construção (resposta restrita).  

DOMÍNIOS: Leitura/Compreensão/Funcionamento da Língua.  

Grupo II  

5/8 itens de escolha múltipla e V/F. 

DOMÍNIO: Expressão Escrita. 

Grupo III  

Item de resposta extensa entre 100 a 150 palavras.  

 

3. CONTEÚDOS  

TEMÁTICOS: 

Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente. 

Lírica Camoniana – sonetos. 

GRAMATICAIS: 

Classes morfológicas. 

Funções sintáticas. 

Formação de palavras. 

Flexão verbal. 

Frase Complexa. 



 

 

 

 

 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

 

     As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. 

     Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas 

e completas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

     Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é 

considerada equivalente à indicação da letra ou do número correspondente.  

     A cotação dos itens de resposta restrita é distribuída pelos parâmetros seguintes: aspetos 

de conteúdo (C) e aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F). 

     A cotação do item de resposta extensa é distribuída por parâmetros de estruturação 

temática e discursiva (ETD) e de correção linguística (CL). 

     Os critérios de classificação relativos à estruturação temática e discursiva apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho nos parâmetros seguintes: (A) tema e tipologia, (B) 

estrutura e coesão, (C) léxico e adequação do discurso. Para cada parâmetro, estão previstos 

três níveis de desempenho descritos e dois níveis de desempenho intercalares não descritos. A 

cada  nível  de  desempenho  corresponde  uma  dada pontuação. Qualquer resposta que não 

atinja o nível 1 de desempenho num parâmetro é classificada com zero pontos nesse 

parâmetro. A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro A (tema e tipologia) 

implica a atribuição de zero pontos em todos os parâmetros da estruturação temática e 

discursiva. Às respostas classificadas com zero pontos na estruturação temática e discursiva 

atribui-se também a classificação de zero pontos no parâmetro da correção linguística. Neste 

item, estão previstos descontos por aplicação dos fatores de desvalorização. 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

O formando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta.  

 

6. DURAÇÃO  

A prova tem a duração de 90 minutos.  

 

 

 

 

 


