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Informação prova de Português
Ano letivo: 2018/2019
Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos
Disciplina: Português
Modalidade da prova: Exame escrito
Duração: 90 minutos

Módulo 1: Lírica trovadoresca e Fernão Lopes
Ano de escolaridade: 10.º (1.º)
Material autorizado: caneta de tinta azul ou preta

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.

Objetivos:
- Apreender os sentidos dos textos;
- Distinguir a matriz discursiva de vários tipos de texto;
- Identificar marcas de textos de carácter expositivo;
- Reconhecer a especificidade do texto poético e narrativo;
-Reconhecer valores expressivos e estilísticos;
- Produzir diferentes tipos de texto;
- Distinguir o essencial do acessório;
- Aplicar as regras da textualidade;
- Refletir sobre o funcionamento da língua.

Domínios/Conteúdos

Educação
leitura:

Literária/

CRITÉRIOS DE
CLASSIFICAÇÃO

Estrutura

Cotações

GRUPO I

GRUPO I

GRUPO I

Aspetos de conteúdo- 60% do valor Leitura e interpretação de um
1-Textos
líricos
- de cada questão
texto: itens de resposta aberta de
cantigas de amigo,
composição
curta
ou
de
cantigas
de
amor, -Aspetos de organização e correção composição extensa
cantigas de escárnio e linguística-40% do valor de cada
questão
maldizer.
2Fernão
Lopes:
Crónica de D. João I
(excertos dos capítulos
11, 115 ou 148 da
primeira parte).
Gramática:

O afastamento integral dos aspetos
de conteúdo relativos a cada um
dos itens implica a desvalorização
total da resposta.
GRUPO II
GRUPO II

GRUPO II

60 pontos

• As respostas incorretas são
classificadas com (0) zero pontos.

Leitura e funcionamento da
 O português:
língua: Itens de resposta curta/
génese, variação e
• É atribuída a classificação de zero ordenação/seleção ou associação
mudança
(0) pontos às respostas em que o
-processos fonológicos examinando assinale ou registe
de inserção, supressão mais do que uma opção, ainda que
nelas esteja incluída a opção
ou alteração.
correta.
-palavras divergentes e
• A ambiguidade e/ou a
palavras convergentes.
ilegibilidade da resposta implicam a
atribuição de zero (0) pontos (0)
 Sintaxe:
pontos.
- divisão e classificação
• O afastamento integral dos
de orações.
aspetos de conteúdo relativos a
- Funções sintáticas.
GRUPO III
cada um dos itens implica a
desvalorização total da resposta.

Produção de um texto expositivo.

GRUPO III
40 pontos

GRUPO III

Escrita:
Exposição
tema

100 pontos

sobre

um

– Desenvolvimento temático- 20
pontos
- Pertinência, coerência e coesão da
informação -10 pontos
- Correção linguística- 10 pontos
(Fatores de desvalorização no
domínio da correção linguística.)

Total: 200
pontos

Fatores de desvalorização, no domínio da correção linguística:
• Por cada erro de sintaxe ou de impropriedade lexical, são descontados dois (2) pontos.
• Por cada erro inequívoco de pontuação ou por cada erro de ortografia (incluindo erro de acentuação e
erro de utilização de letra maiúscula), é descontado um (1) ponto. Por cada erro de ortografia repetido ao
longo da prova (incluindo acentuação e usos convencionais de letra maiúscula), apenas é descontada uma
ocorrência. Os descontos por erro de utilização de letra maiúscula são efetuados até ao máximo de cinco
(5) pontos na totalidade da prova: dois (2) pontos no Grupo I e três (3) pontos no Grupo III.
• Por cada erro de citação de texto (uso indevido ou não uso de aspas, ausência de indicador(es) de corte
de texto, etc.) ou de referência a uma obra (ausência de sublinhado ou não uso de aspas no título, etc.), é
descontado um (1) ponto.
• Os descontos por aplicação dos fatores de desvalorização, no domínio da correção linguística, são
efetuados até ao limite das pontuações indicadas para este critério.
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