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ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 
CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO 2021/22 
AVALIAÇÃO EM REGIME NÃO PRESENCIAL 

MATRIZ DA PROVA DE EXAME  
Módulos 7,8,9 

Duração da Prova: 135 minutos 

  

_______________________________________________________________   
  

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de avaliação interna da 
disciplina de Português, do Ensino Recorrente, sistema de módulos do regime não presencial. 
As informações sobre a prova apresentada neste documento não dispensam a consulta da 
legislação em vigor. 
 
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos para que fiquem devidamente informados sobre 

a prova que irão realizar.  

  

   

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (com enfoque para as 

Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada. 

 

Caracterização da prova  

A prova pode ter uma ou duas versões, dependendo de número de alunos inscritos para exame.  

A prova está organizada por grupos de itens. 

A prova é cotada em 200 pontos.  
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Conteúdos e Estrutura da Prova 

Educação Literária 

1. Fernando Pessoa Ortónimo:  

Heterónimos: 

 Alberto Caeiro  

 Ricardo Reis  

 Álvaro de Campos  

  

2. Contos: 

“Famílias desavindas”, de Mário de Carvalho 

“Sempre é uma companhia” , de Manuel da Fonseca 

3.. José Saramago, Memorial do Convento 

 

Conteúdos gramaticais 

- Classes e subclasses de palavras; 

- Funções sintáticas; 

- Classificação de orações; 

- Campo lexical e semântico; 

- Valores contextuais dos tempos verbais; 

- Recursos expressivos. 

 

Produção Escrita 

-Texto Argumentativo; 

-Texto Expositivo. 
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Caracterização da Prova 

 
A prova é constituída por três grupos que inclui itens de seleção (por exemplo, escolha 

múltipla e associação) e itens de construção (por exemplo, resposta restrita e resposta 

extensa). 
 

Grupo I - 100 pontos 
Grupo II - 50pontos 
Grupo III-50 pontos 
 
 
 

Critérios gerais de classificação  

  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item.  

A ausência de resposta ou uma resposta totalmente ilegível terá a cotação zero.  

A prova avaliará a utilização do vocabulário científico adequado e a utilização de uma 

linguagem escrita rigorosa.  

Terão cotação zero as respostas que:  

-numa escolha múltipla ou correspondência indiquem mais alternativas que as pedidas;  

-não correspondam ao contexto da pergunta.  

Nos itens de correspondência e verdadeiro e falso, a classificação será atribuída de acordo 

com o nível de desempenho.  

Nos itens relativos a sequências, só será atribuída cotação se a sequência estiver 

integralmente correta.  

 

Material  

O examinado apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor.  

Duração  

A prova tem a duração de 135 minutos. 

 

         

   


