MATRIZ DA PROVA DE EXAME DE PORTUGUÊS
CURSOS PROFISSIONAIS - 2016/2017

Módulo 6 - Textos Argumentativos – 11º Ano
1. INTRODUÇÃO
O exame do módulo 6, Textos Argumentativos, da disciplina de Português, destinase 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
Elaborar um trabalho de pesquisa subordinado ao tema: Textos Argumentativos - Sermão
vieiriano: Características/estrutura.
Sermão de Santo António
O trabalho deve:
Abordar pertinência e rigor científicos dos conteúdos apresentados;
Incluir uma capa, índice, introdução, desenvolvimento, conclusão, bibliografia e
anexos (facultativo).
3. CONTEÙDOS
O Exame tem por referência o Programa de Ensino da disciplina de Português dos
Cursos Profissionais, de nível Secundário e permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação através de um trabalho e deverá ter em conta os conteúdos específicos
deste módulo, a saber:
1) - Sermão de Santo António aos Peixes do Padre António Vieira
- Biografia do autor;
- Estrutura e características do Sermão;
- Análise do capítulo I: exórdio /conceito predicável;
- Crítica social;
- Linguagem e estilo;
- Conhecimento sistematizado da gramática do português padrão;
- Organização e correção da expressão escrita.
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4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA



Utilização da informação com rigor e coerência.
Elaborar um texto coerente e coeso; produção de um discurso

60
70

correto nos planos lexical, morfológico, sintático, ortográfico e de
pontuação.


A cotação é distribuída por parâmetros de Conteúdo e Estruturação
do discurso e correção linguística.
Distribuição da cotação:


40 pontos para Conteúdo;



30 pontos para a Estruturação do discurso e correção
linguística.




Cumprimento da estrutura da prova.
Apresentação e estética.
TOTAL

40
30
200

5. MATERIAL AUTORIZADO
Pesquisas em livros/manual do 11º ano, documentos relevantes, internet e outros que
necessitar.
6. DATA DE ENTREGA DO TRABALHO
O trabalho deverá ser entregue em envelope fechado, devidamente identificado, nos
Serviços Administrativos, ao cuidado da Direção até às 17 horas do dia 10 de julho de 2017.
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