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Informação – Prova Especial de Avaliação
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Domínio de Língua Portuguesa
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O presente documento divulga informação relativa à Prova Especial de Avaliação do domínio de Língua
Portuguesa, a realizar em 2018, nomeadamente:

1. Objeto de avaliação
2. Caracterização da prova
3. Critérios gerais de classificação
4. Material
5. Duração
1. Objeto de avaliação

Serão objeto de avaliação as competências ativadas nos domínios da interpretação, produção e
competência sociocultural e, de acordo com as áreas temáticas constantes do programa.
Será ainda, objeto de avaliação a competência linguística dos examinados de acordo com as
orientações curriculares definidas para os Cursos de Educação e Formação Tipo 2.
Conteúdos a avaliar:


Textos narrativos e de teatro (séc.XIX e XX)

- Literatura portuguesa do século XX.
- Os autores de a sua produção literária – géneros literários e temáticas.
-Textos informativos diversos – Leitura integral de a “Saga”, de Sophia de Mello Breyner Andresen.


Gramática
- Regras básicas de pontuação.
- Frase simples e frase complexa.
- Funções sintáticas (sujeito, vocativo, complemento direto e indireto).
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Assim, do examinando, espera-se que seja capaz de:
 Apreender o sentido global de um texto;
 Extrair informação de um texto;
 Aplicar o vocabulário do domínio de referência;
 Responder com clareza e correção através de enunciados escritos, e no seu duplo aspeto de
forma e conteúdo;
 Aplicar regras de morfologia, sintaxe e semântica;


Produzir um pequeno texto sintaticamente organizado e, de acordo com o tema proposto;



Revelar coerência no conteúdo.

2. Caracterização da Prova
A prova escrita e a prova oral estão organizadas por grupos de itens.
A valorização relativa dos domínios/competências é a que se apresenta no quadro seguinte.
Quadro 1 – Valorização dos domínios/competências

PROVA ESCRITA
Domínios/Competências

Valorização em
pontos

I – Educação literária

100

II – Leitura

25

III - Gramática

25

IV- Produção escrita

50

PROVA ORAL
Domínios/Competências

Valorização em
pontos

I- Leitura expressiva
II- Domínio do Conteúdo – 100 pontos
III- Expressão oral
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3. Critérios Gerais de Classificação
Não podem ser atribuídas classificações diferentes das cotações indicadas nos itens.


Nos itens de resposta fechada, a classificação será de certo, com o total da cotação, ou errado,
com zero pontos.



Nos itens de resposta fechada, qualquer resposta indicada de forma equívoca é classificada com
zero pontos.



Nos itens de resposta aberta e na composição curta, se a resposta ou o texto apresentar apenas
algumas lacunas a nível discursivo e linguístico poderá ser descontado até metade da
cotação atribuída; se a resposta ou texto contemplar os itens de forma deficiente, ou se o seu
conteúdo não corresponder ao solicitado, será cotada de zero até metade da cotação
atribuída.



Sempre que o examinando apresente mais do que uma resposta para o mesmo item, será
atribuída a classificação de zero pontos.



Nos itens de resposta aberta e de composição será desvalorizado um ponto sempre que o texto
apresente os seguintes fatores: erro inequívoco de pontuação, erro de ortografia (incluindo erro
de acentuação, erro por ausência de maiúscula quando obrigatória e erro de translineação), erro
por incumprimento das regras de citação de texto (ausência ou uso indevido de aspas, ausência
de indicador de corte de texto, etc.) ou de referência a títulos de obra(s); dois pontos a erro de
sintaxe e impropriedade lexical.



Nos itens de resposta aberta, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não
correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido.



As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com zero pontos.

4. Material
PROVA ESCRITA:
O examinando apenas pode usar na prova, 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 permitido o uso de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.
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PROVA ORAL:
O material será fornecido pelo professor

5. Duração
Prova Escrita:
Prova Oral:

90m
15m
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