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Duração/Modalidade da prova: 90 minutos/Prova Escrita 
Data: abril de 2022 
 

Conteúdos/ 
Aprendizagens e Competências a 

Avaliar 
Estrutura da Prova Cotações Critérios de Classificação 

Grupo I – Educação Literária, 

Leitura e expressão escrita 

 

Textos expressivos e criativos e 

textos poéticos: 

 

• Poesia lírica camoniana: 
classificação de poemas quanto à 
estrutura; descrição formal; tema e 
assunto; recursos expressivos, … 
 

 
Grupo II – Gramática 

Funções sintáticas: sujeito; 

complemento direto; complemento 

indireto; predicativo do sujeito 

Atos ilocutórios/atos de fala 

 

Interpretação/análise de 

texto poéticos - resposta 

curta ou restrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo II 

Identificação de funções sintáticas 

Identificação de atos ilocutórios 

 

 

 

 

 

100 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 pontos 

 

 

 

 

Aspetos avaliados: 
- Seleção de informação específica  
- Compreensão do texto e das questões 
- Produção de enunciados corretos quanto 
à forma e ao conteúdo; 
- Utilização correta do léxico; 
Fatores de desvalorização: 

-  erros e/ou vazios de conteúdo, mesmo 

que a forma esteja correta;  

  - transcrição pura e simples do texto 

quando tal não tenha sido solicitado. 

- incorreções ao nível lexical, morfológico, 

sintático, ortográfico e de pontuação. 

 

- Certo / Errado 
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Grupo III - Escrita 

Redação de um texto a partir de dois 

versos de um poema de Luís de 

Camões; 

 Organização das ideias de forma 

fundamentada e estruturada. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo III 

 

Redação de um texto 

 

 

 

50 pontos 

 
 
A redação de um texto visa avaliar a 
expressão escrita e a capacidade 
argumentativa. 
Aspetos avaliados: 
_ capacidade de argumentação; 
– elaboração de um texto coerente e coeso; 
– produção de um discurso correto nos 
planos lexical, morfológico, sintático, 
ortográfico e de pontuação. 
Critérios específicos de classificação 
Estruturação temática e discursiva (30 
pontos) 
Correção linguística (20 pontos) 

 

 

 

 
Material utilizável: só é permitido o uso de material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
Não é permitido o uso de dicionário, nem o uso de corretor 

 
Professora Responsável:  Coordenador de Departamento:  Matriz da Prova de Exame de 

Português CP_Módulo 2 

Data:  

Luísa Ribeiro João Resende  01/04/2022 Página 2 de 2 

        


