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PROVA ESCRITA 
OBJETIVOS COMPETÊNCIAS/CONTEÚDOS QUESTÕES COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

 -Apreender os sentidos do texto. 

- Determinar a intencionalidade 

comunicativa. 

- Reconhecer a especificidade de um texto 

lírico. 

- Reconhecer a dimensão estética da língua. 

- Avaliar a expressividade dos recursos 

estético-literários. 

- Refletir sobre o funcionamento da língua. 

- Aplicar as regras da textualidade. 

- Produzir um texto expositivo-

argumentativo. 

Compreensão da Leitura: 
Textos Poéticos:  

 Camões Lírico;  

 Poesia do Séc. XX.  
  

Grupo I 
 

Questionário: 
Itens de 

resposta curta 
 

110 pontos Grupos I, II, III 
 

-Aos aspetos do conteúdo é atribuída 60% da cotação do item. 
-Aos aspetos da organização e correção linguística é atribuída 40% 
da cotação do item. 
-Por cada erro de sintaxe ou de impropriedade lexical, serão 
descontados dois (2) pontos. 
-Por cada erro inequívoco de pontuação ou por cada erro de 
ortografia (incluindo acentuação e letra maiúscula), será descontado 
um (1) ponto. Se um erro de ortografia (incluindo acentuação ou 
usos convencionais da letra maiúscula) for repetido, apenas será 
penalizada uma ocorrência. 
-Os descontos serão efetuados até ao limite da pontuação indicada 
no parâmetro da correção linguística. 
-O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica a 
desvalorização total da resposta. 

GRUPO III 
-Se o texto produzido pelo aluno apresentar um número da palavras 
inferior ou superior ao indicado no teste, será descontado um (1) 
ponto por cada palavra, até ao máximo de cinco (5) pontos, à 
classificação obtida pela resposta do aluno, depois de aplicados todos 
os critérios definidos para este grupo. Nos casos em que, da aplicação 
deste factor específico de desvalorização, resultar uma cotação 
inferior a zero (0) pontos, será atribuída a este grupo a classificação 
de zero (0) pontos. 

Funcionamento da Língua: 

 Morfologia e classes de 
palavras;  

 Sintaxe - funções sintáticas;  

 Conotação e denotação;  

 Atos de fala/ ilocutórios;  

 Recursos estilísticos. 
 

Grupo II 
-Itens de 

resposta curta 
-Escolha 
múltipla 

 
 

40 pontos 

Produção Escrita: 

 Elaboração de um texto 
expositivo-argumentativo 

Grupo III 
 

Item de 
resposta aberta 
de composição 

extensa 

50 pontos 

Material autorizado: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. O uso de lápis ou corretor não é permitido. 


