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Módulo/Unidade de Formação n.º: 3 – Textos Narrativos sobre os Descobrimentos)
Duração da Prova: 60 minutos | Tolerância: 30 minutos
Modalidade: Escrita

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor para a disciplina de Português –
Ensino Profissional. Esta prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova
escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura, da Educação Literária, da
Escrita e da Gramática. No que diz respeito ao domínio da Educação Literária, a prova pode incluir
suportes textuais diferentes dos indicados nos documentos de referência para trabalho em sala de
aula, privilegiando-se, nestes casos, a interpretação do texto apresentado na prova. Nos itens do
domínio da Gramática em que se solicita a classificação de elementos linguísticos, é exigida a
mobilização da metalinguagem tal como consta no Programa e Metas Curriculares de Português
do Ensino Secundário.
2. Caraterização da prova
Os desempenhos no domínio da Leitura podem ser avaliados através de itens de seleção (por
exemplo, escolha múltipla; verdadeiro/falso; correspondência) e de construção (por exemplo,
resposta curta); estes itens têm como suporte um texto de um dos géneros previstos nos
documentos curriculares em vigor. Os desempenhos no domínio da Educação Literária são
preferencialmente avaliados através de itens de resposta restrita. Neste domínio, além da
interpretação dos textos/excertos apresentados, a resposta aos itens pode implicar a mobilização
de conhecimentos sobre as obras estudadas. Os desempenhos no domínio da Gramática são
preferencialmente avaliados através de itens de seleção. Os desempenhos no domínio da Escrita
são avaliados através de itens de resposta restrita e através de um item de resposta extensa. Os
desempenhos no domínio da Gramática são preferencialmente avaliados através de itens de
seleção (por exemplo, escolha múltipla).
As respostas aos itens de cada um dos domínios de referência podem implicar a mobilização
articulada de aprendizagens dos outros domínios.
A prova é cotada para 200 pontos.
3. Estrutura da prova
A prova organiza-se em três grupos de itens:
Informação-Prova de PORTUGUÊS
Módulo/Unidade de Formação n.º: 3

1/2

Grupo I – Educação Literária – Interpretação de excerto de episódio de Os Lusíadas, de Luís de
Camões.
Grupo II – Leitura/Gramática.
Grupo III – Escrita.
4. Âmbito dos conteúdos
Leitura – Interpretação de textos literários de diferentes géneros.

Educação Literária – Os Lusíadas - A constituição da matéria épica; reflexões do poeta; matéria
épica: feitos históricos e viagem; sublimidade do canto; mitificação do herói; a epopeia: natureza e
estrutura da obra; o conteúdo de cada canto; os quatro planos: viagem, mitologia, História de
Portugal e reflexões do poeta; recursos expressivos.
Gramática – Classe de Palavras; Funções Sintáticas; Orações.
Escrita – Texto de Opinião.

5. Objetivos
·

Ler textos literários portugueses de diferentes géneros.

·

Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, justificando

·

Fazer inferências, fundamentando.

·

Identificar e explicitar o valor dos recursos expressivos mencionados no Programa.

·

Reconhecer e caracterizar textos quanto ao género literário: texto épico.

·

Verificar a aquisição e a capacidade de aplicação de conhecimentos adquiridos
diretamente com o funcionamento da língua.

·

Exprimir pontos de vista.

·

Aplicar regras de textualidade.

·

Organizar as ideias de forma a exprimir-se com coerência e coesão.

·

Ser capaz de exprimir corretamente as ideias relativas ao tema proposto.

·

Produzir um texto correto do ponto de vista lexical, morfológico, sintático e ortográfico.

6. Material a utilizar
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial). Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou
preta. Não é permitida a consulta de dicionário. Não é permitido o uso de corretor.
7. Cotações
Grupo I – 80 pontos/ Grupo II: 70 pontos/ Grupo III: 50 pontos.
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