MATRIZ DA PROVA DE EXAME DE PORTUGUÊS
CURSO PROFISSIONAL

Exame – Época de julho- 2016/2017
1. INTRODUÇÃO
O exame do módulo 10 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.
2. ESTRUTURA DA PROVA
Grupo I – Leitura


uma questão de Verdadeiro/falso, com várias alíneas;



três questões de resposta aberta/curta.

Grupo II – Gramática


quatro questões (correspondência, resposta curta)

Grupo III – Escrita


Redação de um texto expositivo-argumentativo de 120 a 180 palavras.

3. CONTEÚDOS
Leitura e Escrita
I.

Os Lusíadas, de Luís de Camões:

II.

Reflexões do poeta: críticas e conselhos aos portugueses.

III.

Mensagem, de Fernando Pessoa:

IV.

Mitificação do herói.

V.

Relação intertextual com Os Lusíadas.

Gramática
I.

Funções sintáticas;

II.

A frase complexa: relações de subordinação.

III.

Tipos de texto.

IV.

Conectores e marcadores discursivos.

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA
Nos itens de resposta aberta curta (Grupo I – 2 a 4) e de resposta aberta extensa
(Grupo III), a cotação é distribuída pelos parâmetros de conteúdo (+/-60%) e de forma (+/40%) (organização e correção linguística).
Fatores de desvalorização, a contemplar no parâmetro relativo à forma:
1 ponto
I.

- erro inequívoco de pontuação

II.

- erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, erro por ausência de
maiúscula quando obrigatória e erro de translineação)

III.

- 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).

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.

