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1. INTRODUÇÃO  

     O exame do módulo 4, Sermão de Santo António aos Peixes (excertos), Padre António Vieira e Frei 

Luís de Sousa, de Almeida Garrett (leitura integral) 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 

características da prova, os critérios gerais de classificação, o material a utilizar e a duração da mesma. 

     A prova tem por referência o Programa de Português em vigor e permite avaliar a aprendizagem numa 

prova escrita de duração limitada, nos domínios da Educação literária, Leitura, Gramática e Expressão 

escrita. 

     Esta prova permite avaliar: 

 a capacidade de compreensão de textos relacionados com temas do programa, bem como o 

correto entendimento das indicações e perguntas apresentadas; 

 a seleção de informações-chave dos textos adequadas às questões propostas e a sua apresentação 

de forma pessoal; 

 a correção formal da expressão escrita, no âmbito lexical e morfossintático; 

 o emprego correto de estruturas morfossintáticas; 

 a capacidade de expressão escrita e de criatividade, ao serviço da redação de um texto sobre um 

tema do programa.  

 
2. ESTRUTURA DA PROVA 

     A prova é cotada para 200 pontos e é constituída por três grupos. 

O grupo I inclui duas partes: A e B. Avalia aprendizagens nos domínios da Educação literária, Leitura, 

Gramática e Expressão escrita e integra textos selecionados a partir da lista de conteúdos temáticos do 

11º ano /Módulo 4 que constituem o suporte de itens de resposta restrita. Cotação: 100 pontos. 

No Grupo II, avaliam-se aprendizagens no domínio da leitura e da gramática, através de itens de 

seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta). Cotação: 50 pontos.      

No Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Expressão Escrita, é constituído 

por um item de construção (resposta extensa) que visa a redação de um texto. Este item apresenta 

orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (de 150 a 200 palavras). Cotação: 

50 pontos. 

 

 

 



 

 
 

 

3. CONTEÚDOS 

Grupo I - Conteúdos temáticos - Leitura/compreensão e expressão escrita. 

A/B- texto argumentativo - Sermão de Santo António aos Peixes (excertos), Padre António Vieira e texto 

dramático - Frei Luís de Sousa, Almeida Garrett. 

 

Grupo II – Leitura e gramática. 

Aplicar conhecimentos adquiridos no domínio dos conteúdos: 

 Deixis. 

 Tempos e modos verbais. 

 Frase complexa. 

 Classe de palavras. 

 Coerência e coesão textual. 

 Funções sintáticas. 

 

Grupo III – Conteúdos processuais. Expressão escrita. 

     Elaborar um texto coerente e coeso; produção de um discurso correto nos planos lexical, morfológico, 

sintático, ortográfico e de pontuação. 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

     A classificação, a atribuir a cada resposta, resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item. 

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

pontos. 

 

Grupo I (Itens de construção A/B) 

     Nos itens de resposta restrita, a cotação é distribuída por parâmetros de conteúdo, de estruturação do 

discurso e de correção linguística. 

 

Grupo II 

     Itens de seleção: escolha múltipla  

     Itens de construção: resposta curta. 

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

outras respostas são classificadas com zero pontos. Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é 

atribuída às respostas totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

 

 



 

 
 

 

Grupo III 

     No item de resposta extensa, a cotação é distribuída por parâmetros de estruturação temática e 

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

 

Distribuição da cotação:  

     - 30 pontos para a Estruturação Temática e Discursiva (ETD);  

     - 20 pontos para a Correção Linguística (CL). 

     No item de resposta extensa são desvalorizadas as respostas que não respeitem as indicações 

apresentadas relativamente à tipologia textual, ao tema ou à extensão. São classificadas com zero pontos 

as respostas em que se verifique o afastamento integral do tema proposto ou cuja extensão seja inferior a 

80 palavras. 

     Nos itens de construção (resposta restrita e resposta extensa), estão previstos descontos por 

aplicação de fatores de desvalorização no domínio da correção linguística. 

 Por cada erro de sintaxe ou de impropriedade lexical são descontados dois pontos. 

 Por cada erro inequívoco de pontuação, erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso 

indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula e erro de translineação), erro de morfologia e 

incumprimento das regras de citação de texto ou de referência a título de uma obra é descontado um 

ponto. 

A repetição de um erro de ortografia na mesma resposta (incluindo erro de acentuação, uso indevido 

de letra minúscula ou de letra maiúscula e erro de translineação) é contabilizada uma única 

ocorrência. 

 O incumprimento dos limites de extensão implica uma desvalorização parcial (até cinco pontos) do 

texto produzido. 

 O vazio de conteúdo implica a desvalorização total da resposta. 

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

não deseja que seja(m) classificada(s), será considerada a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 Caso se apresente qualquer resposta escrita integralmente em maiúsculas, são descontados cinco 

pontos.  

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

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

azul ou preta.  

     Não é permitido o uso de corretor nem a troca ou empréstimo de material no decorrer da prova.  

 

6. DURAÇÃO  

     A prova tem a duração de 90 minutos.  

 

 


