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Informação-Prova Final de Recuperação 

Cursos Profissionais 

_______________________________________________________________________ 

Disciplina de: Português 

_______________________________________________________________________ 

Designação do Módulo/UFCD: Gil Vicente, Farsa de Inês Pereira (leitura integral) 

_______________________________________________________________________ 

Número do Módulo/UFCD: 2 

_______________________________________________________________________ 

Ano 1.º 

_______________________________________________________________________ 

2022 

O presente documento divulga informação relativa à prova final de 

recuperação, nomeadamente:  

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais da disciplina de 

Português, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e oral de duração limitada, 

incidindo sobre os domínios da Compreensão do Oral, da Expressão/Produção Oral, da 

Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Escrita. 

Caracterização da prova 

A prova escrita é constituída por três grupos de resposta obrigatória: 

 

Grupo I - Parte A – Leitura, compreensão e interpretação de um texto literário: 

questionário orientado; 

Grupo I - Parte B - Leitura e compreensão de um texto informativo: realização 

de itens de resposta fechada (de escolha múltipla e/ou para completar e/ou de 

verdadeiro/falso e/ou de associação ou correspondência);  

Grupo II - Conhecimentos de gramática (questões diretas e/ou de escolha 

múltipla); 
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Grupo III - Expressão escrita: produção de um texto de opinião/reflexão, de 

entre 150 a 200 palavras. 

 

A prova oral contém duas etapas: I – Leitura; II - Expressão oral orientada. 

 

Conteúdos Cotações 

Prova escrita: 

    A prova tem por referência o programa de Português 
do Módulo 2  
          - Gil Vicente, Farsa de Inês Pereira 

 Textos informativos diversos 
  

 Gramática 
         - funções sintáticas 

- pontuação 
- a família das palavras 
- classes de palavras 
- verbos (tempos e flexão verbal) 
- elementos básicos da língua nos planos fónico,  lexical,  e 
semântico 
- noções de versificação: estrofes, metro e rimas 
- recursos estilísticos 

 Produção de texto 
 

Prova Oral: 

 expressividade e correção de leitura 

 reconhecimento das ideias essenciais e intenções 

do texto 

 coerência (adequação comunicativa) e correção da 

expressão oral 

 expressão de ideias, vivências e factos de forma 

fluente, estruturada e   fundamentada: 

 

 
 
Grupo I - 
Parte A 

60 pontos 
 
Grupo I - 
Parte B 

40 pontos 
 
 
 
 

Grupo II  
50 pontos 

 
 
 

Grupo III 
50 pontos 

 
 

40 pontos 

60 pontos 

40 pontos 

60 pontos 

 

 

Critérios gerais de classificação 

ESCRITA 

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

gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item.  

 As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos.  

 As respostas aos itens são classificadas de acordo com os critérios específicos.  
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 A cotação dos itens de resposta restrita é distribuída pelos parâmetros 

seguintes: aspetos de conteúdo (C) e aspetos de organização e correção da 

expressão escrita (F). 

 O afastamento integral nos aspetos de conteúdo implica a classificação com 

zero pontos nos aspetos de organização e correção da expressão escrita (F).  

 A cotação do item de resposta extensa é distribuída pelos parâmetros (A) 

Género/Formato Textual, (B) Tema e Pertinência da Informação, (C) 

Organização e Coesão Textuais, (D) Morfologia, Sintaxe e Pontuação e (E) 

Ortografia. 

ORAL 

 Na parte I, avalia-se: fluência; ritmo; entoação; dicção. 

 Na parte II, avalia-se: clareza e fluência; correção lexical e gramatical: aplicação 

de regras gramaticais; desenvolvimento/manutenção do tema proposto; 

variedade vocabular; correção lexical e respeito pela norma gramatical. 

 

Duração  

Prova escrita: 90 minutos | Prova oral: 20 minutos 

 

Material autorizado 

Esferográfica de tinta indelével, azul ou preta 

Não é permitida a consulta de dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

 

 


