
CURSOS PROFISSIONAIS

PORTUGUÊS

ANO LETIVO 2020 / 2021 ÉPOCA julho

DURAÇÃO 90 Minutos

MÓDULO quatro

TIPO PROVA Escrita

FORMAÇÃO Sociocultural

INFORMAÇÃO – PROVA DE RECUPERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

O presente documento visa divulgar as características da prova, do Ensino Profissional, disciplina de Português

- módulo 4.

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:

• Objeto de avaliação;

• Características e estrutura;

• Critérios de classificação;

• Duração;

• Material.

1. Objeto de avaliação

A prova final tem como referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as

Aprendizagens Essenciais da disciplina de Português – Cursos Profissionais. Esta prova escrita permite

avaliar a aprendizagem relativa ao módulo 4 desta disciplina.

«Sermão de Santo António aos Peixes de Padre António Vieira e Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett»

Objetivos

● Apreender o sentido dos textos;

● Reconhecer marcas da oratória barroca e do texto dramático;

● Adequar o discurso à situação comunicativa;

● Reconhecer valores expressivos e estilísticos;

● Refletir sobre o funcionamento da língua.

● Produzir textos expositivos.
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2. Características e estrutura

A prova é composta por três grupos.

Grupo I

Texto dramático – Frei Luís de Sousa

100 pontos

Questionário: itens de construção - resposta curta / completamento de espaços

Grupo II

Leitura / Gramática 50 pontos

Itens de resposta curta / escolha múltipla

Grupo III

Item de construção – resposta extensa – texto expositivo (100 a 150 palavras) 50 pontos

Total 200 pontos
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3. Critérios de classificação

Grupos I, II, III

- Aos aspetos de 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 uso indevido das letras maiúscu

erro de ortografia for repetido, apenas será considerada 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 apresentar um número de palavras inferior ou superior ao indicado na prova, serão descontados cinco (5)

os critérios definidos para este grupo.

4. Duração

A prova tem a duração de 90 minutos.

5. Material

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou

preta.

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).

Não é permitida a consulta de dicionário.

Não é permitido o uso de corretor.
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