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1. INTRODUÇÃO  

O exame do módulo Dez 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 

A prova é constituída por três grupos: 

Grupo I – Educação Literária – 100 pontos 

 - quatro/cinco itens de resposta curta. 

Grupo II - Gramática – 50 pontos 

 - quatro itens (escolha múltipla, correspondência e/ou resposta curta) 

Grupo III – Expressão Escrita – 50 pontos 

 - um item – texto com uma extensão de 180 a 240 palavras.  

 

3. CONTEÚDOS 

Grupo I – Educação Literária – textos épico-líricos – MENSAGEM de Fernando Pessoa e OS 

LUSÍADAS  de Luís de Camões. 

Grupo II - Gramática  – classes de palavras; 

   - valor aspetual do verbo; 

   - funções sintáticas; 

   - coordenação e subordinação. 

Grupo III – Expressão escrita – texto expositivo/informativo acerca da temática de educação 

literária. 

   

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

Nos itens de resposta aberta curta/extensa (Grupo I) e de resposta aberta extensa 

(Grupo III), a cotação é distribuída pelos parâmetros de conteúdo e de forma (organização e 

correção linguística).  

    

 

      Fatores de desvalorização: 



 

 
 

1 ponto 

- erro inequívoco de pontuação 

- erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, erro por ausência de maiúscula 

quando obrigatória e erro de translineação) 

- erro por incumprimento das regras de citação de texto (ausência ou uso indevido de 

aspas, ausência de indicador de corte de texto, etc.) ou de referência a título de obra(s).  

2 pontos 

- erro de sintaxe 

- erro de impropriedade lexical 

5 pontos 

-caso se apresente qualquer resposta escrita integralmente em maiúsculas. 

 

Se o examinando responder ao mesmo item mais do que uma vez, não eliminando a(s) 

resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), será considerada a resposta que surgir 

em primeiro lugar. 

No grupo III, se o examinando apresentar um texto inferior a oitenta palavras, é 

atribuída à resposta a classificação de zero pontos. 

 

 

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.  

 


