INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

1. ESTRUTURA DA PROVA
A Parte A da prova está organizada em 2 grupos: Grupo 1 – Leitura; Grupo 2 – Escrita.
2. ITENS DE AVALIAÇÃO
Grupo I
Leitura
O Grupo I inclui um texto de um dos géneros previstos nos documentos curriculares em vigor,
relativo a problemática da contemporaneidade, seguido de questões de resposta fechada e uma
questão de resposta aberta, a partir das quais se pretende avaliar os conhecimentos a seguir
apresentados:
Questões de resposta fechada
Tipologia de itens (exemplos)

Questão de resposta aberta

Verdadeiro/Falso; Completamento; Escolha Múltipla; Ordenação

1.
2.
3.
4.

Compreensão da informação explícita no texto;
Reorganização da informação;
Realização de inferências;
Identificação de mecanismos de coesão e
coerência (relações semânticas entre as palavras,
dependências referenciais, entre outros).

1.

Opinião e justificação com base
no texto (compreensão crítica e
metacompreensão).

Grupo II
Escrita
O Grupo II envolve a produção de um texto de opinião, com uma extensão de 200 a 300 palavras.
A produção do texto implica necessariamente a mobilização de sequências textuais
argumentativas, podendo ser igualmente mobilizadas sequências expositivas-explicativas.

3. COTAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA: PARTE – 20 valores
Cotação
GRUPO I – Leitura (10 valores)
GRUPO II – Escrita (10 valores)
Critérios de avaliação
GRUPO 1- LEITURA
A. Questões de resposta fechada em que não há a possibilidade de atribuição de níveis
intermédios de cotação.
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B. Questão de resposta aberta curta (cerca de 20 a 25 palavras) – requer-se a apresentação de
interpretação e respetiva fundamentação com base no texto, valorizando-se a correção
linguística da resposta.

GRUPO 2 – ESCRITA
O texto produzido é avaliado de acordo com os seguintes critérios:
- Coerência, coesão e estruturação sintática do discurso;
- Argumentação e riqueza vocabular;
- Ortografia e pontuação.

4. MATERIAIS
A realização da Parte A da prova não implica a utilização de materiais específicos.
Deverá ser utilizada caneta ou esferográfica azul ou preta.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.
A folha de prova e folha de rascunho serão disponibilizadas aos candidatos.

5. CONTEÚDOS
Para a realização da prova de Língua Portuguesa é necessária a mobilização e operacionalização
de diferentes conteúdos em que se toma por referência o programa da disciplina de Português
em
vigor
para
o
ensino
profissional,
disponível
em:
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Programas/Ensino_Profiss
ional/organizacao_modular_portugues_ensino_profissional.pdf

