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Curso Científico
 

Módulo 7, 8, 9 (sete, oito e nove

 

Duração da prova escrita 

 

Duração da prova oral 

 

Material permitido – caneta/esferográfica 

 

 

(Prova Escrita e Oral obrigatórias)
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Disciplina: PORTUGUÊS 
 

Módulo 7, 8, 9 (sete, oito e nove) 
 
 
 
 

escrita – 135 minutos  

ração da prova oral – 15 a 25 minutos; 

caneta/esferográfica (cor azul ou preta);

ral obrigatórias) 

umanístico de Nível Secundário 

(cor azul ou preta); 



 

 

 

Competências - Compreen

 

Objetivos: 

• Apreender o sentido global dos enunciados 

• Determinar a intencionalidade comunicativa

• Fazer inferências a partir do texto

• Reconhecer a dimensão estética e simbólica da língua

• Produzir um comentário

• Identificar características do 

• Mobilizar conhecimentos d

• Identificar recursos expressivos

• Comentar o valor expressivo de figuras

• Produzir um texto coerente e coeso, respe

escrita. 

 

Conteúdos: 

• Textos de expressão lírica 

ortónimo 

• Textos de expressão dramática 

Sttau Monteiro 

• Tempos e modos verbais

• Classes de palavras

• Relações semânticas entre palavras

• Deíticos 

• Coesão textual – 

 

ompreensão e expressão escrita  

Apreender o sentido global dos enunciados  

Determinar a intencionalidade comunicativa 

Fazer inferências a partir do texto 

Reconhecer a dimensão estética e simbólica da língua 

Produzir um comentário fazendo uso de conhecimentos prévios

Identificar características do modo lírico e do modo dramático

conhecimentos de gramática 

Identificar recursos expressivos 

Comentar o valor expressivo de figuras de estilo 

Produzir um texto coerente e coeso, respeitando as convenções da 

de expressão lírica - a poesia de Fernando Pessoa 

Textos de expressão dramática - Felizmente há Luar!

Tempos e modos verbais 

Classes de palavras 

Relações semânticas entre palavras 

 marcadores discursivos 

conhecimentos prévios 

e do modo dramático 

itando as convenções da 

a poesia de Fernando Pessoa 

Felizmente há Luar!, de Luís de 



 

 

• Recursos expressivos

• Funções sintáticas

indireto; complemento oblíquo; modificador

• Orações subordinadas adverbiais

 

Estrutura e tipologia dos itens

 

A prova é constituída por três grupos:

 

Grupo I – A (Compreensão e interpretação de texto

B – Produção de texto (Elaboração de comentário a partir do conhecimento 

de obra literária estudada)

Grupo II  – Gramática (Itens de seleção e itens de escrita)

Grupo III  – Produção esc

 

Cotações: 

 

Grupo I – 100 pontos 

Grupo II – 50 pontos 

Grupo III – 50 pontos 

 

Critérios de avaliação: 

 

São aplicados os critérios de avaliação do Exame N

ensino secundário. 

 

 

 

Recursos expressivos 

Funções sintáticas - sujeito; complemento direto; complemento 

mplemento oblíquo; modificador. 

Orações subordinadas adverbiais 

Estrutura e tipologia dos itens 

por três grupos: 

eensão e interpretação de texto);  

Produção de texto (Elaboração de comentário a partir do conhecimento 

de obra literária estudada) 

(Itens de seleção e itens de escrita) 

Produção escrita (Texto de opinião – 180 a 240 palavras)

Critérios de avaliação:  

s os critérios de avaliação do Exame Nacional de 12º ano do 

complemento direto; complemento 

Produção de texto (Elaboração de comentário a partir do conhecimento 

180 a 240 palavras) 

acional de 12º ano do 


