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MATRIZ 

Cursos Profissionais 
 

Português 

Módulo 4  

Julho de 2020 
 

 

Modalidade da prova 

  Teórica 

   

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o programa do módulo 4, da disciplina de Português 

 

Conteúdos 

•  “Sermão de Santo António aos Peixes”, Padre António Vieira  

•  Frei Luís de Sousa, Almeida Garrett 

 

•  Leitura 

                Discurso político 

                Apreciação crítica 

                Texto de opinião 

 

•  Gramática 

                Discurso, pragmática e linguística textual 

 

•  Escrita 

             Produz um texto coeso e coerente, apresentando uma opinião 
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Objetivos 

• Educação literária 

            Ler e interpretar textos literários. 

            Apreciar textos literários. 

            Situar obras literárias em função de marcos históricos e culturais. 

 

• Leitura 

            Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de complexidade. 

            Utilizar procedimentos adequados ao registo e ao tratamento da informação. 

            Ler para apreciar criticamente textos variados. 

 

• Gramática 

            Explicitar aspetos essenciais da construção do discurso. 

            Explicitar aspetos essenciais da pragmática e da linguística textual. 

  

• Escrita 

            Planificar a escrita de textos. 

            Escrever textos de diferentes géneros e finalidades. 

            Redigir textos com coerência linguística. 

            Rever os textos escritos. 

 

Estrutura/Cotações 

Estrutura Cotação 

GRUPO I - Educação literária 

(7 itens) 
100 pontos 

GRUPO II - Leitura/Gramática 

(10 itens) 
50 pontos 

GRUPO III - Expressão escrita 50 pontos 

TOTAL 200 pontos 

 

 

 



Português – Módulo 4 3/4   

 

Material 

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. 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada questão ou alínea terá sempre um número inteiro de 

pontos. 

 

Itens de seleção 

As respostas aos itens de seleção são classificadas de forma dicotómica e a cotação 

total é atribuída às respostas corretas, não havendo lugar a classificações intermédias. 

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é 

considerada à equivalente à indicação da letra ou do número correspondente. 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero pontos. 

 

Itens de construção 

Resposta curta 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  

Se a resposta ao item contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 

considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a 

identificação objetiva dos elementos solicitados, é-lhe atribuída a classificação de zero 

pontos.  

Nos itens em que se solicita o uso de terminologia linguística, são classificadas com zero 

pontos as respostas que contenham abreviaturas dos termos. 
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Resposta restrita  

A cotação dos itens de resposta restrita é distribuída pelos parâmetros seguintes: 

aspetos de conteúdo (C) e aspetos de estruturação do discurso e correção linguística 

(F).  

Os critérios de classificação relativos aos aspetos de conteúdo e aos aspetos de 

estruturação do discurso apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A 

cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se permanecerem 

dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os 

dois tidos em consideração. 

A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo implica a classificação com 

zero pontos nos aspetos de estruturação do discurso e correção linguística.  

 

Resposta extensa  

A cotação do item de resposta extensa é distribuída por parâmetros de estruturação 

temática e discursiva (ETD) e de correção linguística (CL).  

Os critérios de classificação relativos à ETD apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho nos parâmetros seguintes: (A) Género/Formato Textual, (B) Tema e 

Pertinência da Informação, (C) Organização e Coesão Textuais. A cada nível de 

desempenho corresponde uma dada pontuação.  

A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro A (Género/Formato Textual) 

ou no parâmetro B (Tema e Pertinência da Informação) implica a atribuição de zero 

pontos nos restantes parâmetros da ETD, bem como na CL. 

 

Fatores de desvalorização, no domínio da correção linguística 

Por cada erro de sintaxe ou de impropriedade lexical, são descontados dois pontos. 

Por cada erro inequívoco de pontuação ou por cada erro de ortografia (incluindo erro 

de acentuação e erro de utilização de lera maiúscula) é descontado um 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 erros de utilização de letra maiúscula são efetuados até ao 

máximo de cinco pontos na totalidade da prova: dois no Grupo I e três no Grupo 

III.  

Por cada citação de texto (uso indevido ou não uso de aspas, ausência de indicador(es) 

de corte de texto) ou de referência a uma obra (ausência de sublinhado ou não uso de 

aspas no título), é descontado um ponto. 

• Os descontos por erro de citação ou de referência a uma obra são efetuados até 

ao máximo de cinco pontos na totalidade da prova: três no Grupo I e dois no 

Grupo III. 

• Os descontos por aplicação dos fatores de desvalorização, no domínio da 

correção linguística, são efetuados até ao limite das pontuações indicadas para 

este critério. 


