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Informação - Prova Final de Recuperação 

Prova Final de Recuperação de Português (Época especial – fevereiro de 2022) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nome do Módulo: Poesia trovadoresca/Crónica de D. João I, Fernão Lopes 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Número do Módulo: 1 (um) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ano de escolaridade: 10º (1º Ano dos Cursos Profissionais) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho | Portaria n.º 235 - A/2018 de 23 de agosto 

________________________________________________________________________________________ 

Modalidade:        Escrita       Oral  Prática              Prova de projeto                                                                       

 

1. 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); 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  X   
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2. Valorização dos conteúdos  

 

Conteúdos Cotações 

Prova escrita: 

      A prova tem por referência o programa de Português do Módulo 1  

     - Poesia trovadoresca/Fernão Lopes: 

                        

 

 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 
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3. Critérios de classificação da prova escrita  

 

  Na resposta aberta (Grupo I – parte A), a cotação das respostas é atribuída pelos parâmetros 

conteúdo (60%) e forma (40%). 

  A cotação atribuída à forma é distribuída equitativamente pelos seguintes parâmetros:  

  - organização e estruturação do discurso; 

  - correção linguística (pontuação e ortografia). 

   A atribuição da classificação aos aspetos formais é proporcional ao conteúdo da resposta. 

 

  No Grupo III, a cotação é atribuída pelos parâmetros conteúdo (60%) e forma (40%). Ao desvio do 

limite de palavras, por excesso ou por defeito, será aplicado um desconto de 1 ponto por palavra, até 

cinco pontos. 

  Às incorreções linguísticas, no Grupo I – Parte A e no Grupo III são aplicados os seguintes 

descontos:  

•  acentuação: 0,5 pontos; 

•  pontuação: 1 ponto; 

•  ortografia: 1 ponto; 

•  impropriedade lexical: 2 pontos; 

•  concordância nominal e verbal: 2 pontos. 

  A atribuição da classificação aos aspetos formais é proporcional ao conteúdo da resposta. 

  O afastamento do tema proposto implica a desvalorização total da resposta (forma e conteúdo). 

 

4. Material  

                  Esferográfica de tinta indelével, azul ou preta 

 

5. Duração  

Prova escrita: 90 minutos + Prova oral: 20 minutos 

 

Os formadores responsáveis: Maria de Fátima Correia e Manuel Costa 

 


