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Conteúdos/Descritores

Domínios/conteúdos

Estrutura

Pontos

Grupo I – Educação Literária
Parte A – O Texto Lírico












Identificar recursos expressivos e explicar a
sua expressividade;
Aplicar as regras da transcrição;
Interpretar/explicar o sentido crítico de
palavras/expressões,
Interpretar conceitos relacionados com a
especificidade do texto;
Fazer a análise formal do poema.

Questões de relacionamento;
Questões de interpretação;
Questões de resposta curta;
Questões de verificação de
leitura.

Grupo II – Leitura

Grupo I

Parte B – texto informativo/narrativo

Parte A – Texto 1

30

 Questões de resposta restrita:






escolha múltipla / verdadeiro ou
falso.

Saga, Sophia de Mello Breyner Andresen;
Identificar o assunto do texto;
Interpretar a informação contida no texto;
Interpretar/explicar o sentido de palavras/
expressões;
Aplicar as regras da transcrição.

Grupo III – Gramática
 Palavras Polissémicas e Monossémicas;
 Subordinação;
 Funções sintáticas.

20

Grupo II – Gramática



Questões de identificação;



Questões de reescrita;



Questões de classificação;



Questões de resposta curta.

20
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Grupo III – Expressão escrita
 Texto de opinião, com um mínimo de 180 e
um máximo de 240 palavras;
Deves ter cuidado com os seguintes aspetos:
 Ortografia
 Pontuação
 Estrutura das frases e dos parágrafos
 Coerência
 Coesão
 Tipologia textual
 Tema

Grupo III – Expressão Escrita

 Relativamente ao desvio dos

limites de extensão indicados –
um mínimo de 180 e um máximo
de 240 palavras –, há que
atender ao seguinte:
– a um texto com extensão
inferior a 60 palavras é atribuída
a classificação de 0 (zero)
pontos;
– nos outros casos, um desvio
dos limites de extensão
requeridos implica uma
desvalorização parcial (até dois
pontos) do texto produzido.

30

Documentos de Suporte
 Manual Escolar e respetivo Caderno de Atividades;


Caderno diário;



Outros manuais ou livros de Apoio.

Observações


Prova a ser resolvida em folha normalizada, modelo do IEJ.



Prova com duas versões.
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