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MATRIZ DE EXAME
Curso profissional
Disciplina: Português

Módulo: 4 (QUATRO)

Duração da Prova: 135 minutos
COMPETÊNCIAS/ OBJETIVOS

Modalidade: Prova Escrita
CONTEÚDOS

EDUCAÇÃO LITERÁRIA

EDUCAÇÃO LITERÁRIA

-Compreender um texto de acordo com a
finalidade e situação de comunicação;

– Padre António Vieira, Sermão de Santo António aos
Peixes (Cap. I e V-integral, excertos dos restantes
capítulos):
-Contextualização histórico-literária;
- Objetivos da eloquência (docere, delectare, movere);
- Intenção persuasiva e exemplaridade;
- Crítica social e alegoria;
-Linguagem, estilo e estrutura;
-Visão global do Sermão e estrutura .argumentativa;
.Recursos expressivos.

-Reconhecer os vários planos de análise
textual que contribuem para a construção
do sentido dos textos/ poemas.

- Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa (integral):
- Contextualização histórico-literária;
- A dimensão patriótica e a sua dimensão simbólica;
- O sebastianismo: História e ficção;
- Recorte das personagens principais;
- A dimensão trágica;
- Linguagem, estilo e estrutura;
- Características do texto dramático;

ESTRUTURA/ITENS DE
AVALIAÇÃO

Cotações

Total

GRUPO I
(EDUCAÇÃO LITERÁRIA)
A
Elaboração de respostas a um
questionário: - 3/4 itens de resposta
restrita

60 pontos

B
Elaboração de respostas a um
questionário: - 2 itens de resposta restrita

40 pontos

100
pontos

LEITURA
-Interpretar textos de diferentes géneros e
graus de complexidade;
-Reconhecer marcas de género comuns e
específicas.

- Características do drama romântico;
- A estrutura da obra.

GRUPO II
(LEITURA E GRAMÁTICA)

LEITURA
- Artigo de divulgação científica.
- Discurso político.
- Apreciação crítica.
- Artigo de Opinião.

- 4 a 10 itens de seleção
e/ou
- 3 a 6 itens de resposta curta

50 pontos
50

GRAMÁTICA
-Identificar classe de palavras.
-Identificar as funções sintáticas.
-Classificar orações complexas.

GRAMÁTICA
1. Classe de Palavras.
2. Funções Sintáticas.
3. Orações coordenadas e subordinadas.

ESCRITA
-Escrever textos de diferentes géneros e
finalidades.
-Redigir textos com coerência e correção
linguística.

ESCRITA
– Apreciação crítica.
OU
– Exposição sobre um tema.
OU
- Texto de Opinião.

GRUPO III
(ESCRITA)

50 pontos
50

- 1 item de composição extensa

Total
200

Nota: O exame deverá ser realizado com caneta azul ou preta.
Não é permitido a consulta do dicionário nem o uso de tinta corretora.

