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Competências Específicas

Estrutura da Prova
(tipo de questão)
Grupo I (Educação Literária)

Gil Vicente, Farsa de Inês
Pereira

Ler e interpretar excertos da Farsa de Inês Pereira, de Gil
Vicente.

78 pontos

2 questões de Verdadeiro e Falso

A classificação a atribuir a cada
resposta resulta da aplicação
critérios

específicos

de
alunos

classificação

para cada item/questão e é

apenas podem

expressa

usar,

importância dos seus papéis.

1 questão de preenchimento de
espaços

inteiro.

material

Compreender a globalidade da obra e as suas respetivas

5 questões de resposta curta

As respostas ilegíveis ou que

escrita, caneta

não possam ser claramente

ou esferográfica

identificadas são classificadas

de

tinta

com zero pontos. No entanto,

indelével,

azul

em caso de omissão ou de

ou preta.

engano na identificação de uma

Não é permitido

resposta,

o

partes.

Grupo II (Gramática)
71 pontos
Identificação dos diferentes processos fonológicos e da origem
de algumas palavras.
Etimologia
Caracterizar as funções sintáticas de elementos de frases.

1 questão de resposta curta
2 questões de associação entre
colunas
1 questão com 4 ítens de escolha
múltipla

por

esta

apresentados

Os

2 questões de ligações entre duas
colunas

Identificar as personagens do texto dramático e referir a

Funções sintáticas

Material

dos critérios gerais e dos

5 questões de escolha múltipla

Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do
sentido do texto.

Processos fonológicos

Critérios de
Classificação

Cotação

um

número

pode

ser

classificada se for possível
identificar inequivocamente o
item a que diz respeito.
Se o aluno responder a um
mesmo item/questão mais do
que uma vez, não eliminando

como

uso

corretor.

de

de

Grupo III (Expressão Escrita)
Expressão Escrita (texto de
opinião, apreciação crítica)

Redação de um texto de opinião sobre uma temática específica

Questão de resposta desenvolvida
(150 a 200 palavras)

inequivocamente
51 pontos

a(s)

resposta(s) que não deseja que
seja(m) classificada(s), deve
ser considerada apenas a
resposta que surgir em primeiro
lugar.

