
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA

Novo Ensino Recorrente 

Matriz da Prova de Português         Módulo

Duração da prova: 90 min       

METAS 

 
• Compreender o sentido global do texto. 
• Compreender os enunciados das questões 

propostas. 
• Identificar as características dos textos do 

tipo dramático e lírico. 
• Produzir enunciados que mostrem a boa 

interpretação. 
• Compreender o enunciado proposto. 
• Desenvolver ordenadamente o tema 

proposto. 
• Produzir enunciados utilizando 
cadequadamente as estruturas da 
morfossintaxe. 

� Utilizar adequadamente o vocabulário. 

 

• Luís de Camões, 
 - a constituição da matéria épica: canto I, 
ests. 1 a 18; canto IX, ests. 52, 53, 66 a 70, 89 
a 95; canto X, ests. 75 a 91.

 
- reflexões do Poeta: canto I, ests. 105 e 106; 
canto V, ests. 92 a 
87; canto VIII, ests. 96 a 99; canto IX, ests. 88 
a 95; canto X, ests. 145 a 156.

 
 

� Funcionamento da língua:
- Funções sintáticas.
- Orações coordenadas e subordinadas.
- Relação entre as palavras.
- Processos de formação de 
 
 
 
� Exposição sobre um tema ou texto 
argumentativo/de opinião.

Material Permitido O/A aluno/a deve ser portador/a de caneta ou esferográfica de 
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CONTEÚDOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

• Luís de Camões, Os Lusíadas 
a constituição da matéria épica: canto I, 

ests. 1 a 18; canto IX, ests. 52, 53, 66 a 70, 89 
a 95; canto X, ests. 75 a 91. 

reflexões do Poeta: canto I, ests. 105 e 106; 
canto V, ests. 92 a 100; canto VII, ests. 78 a 
87; canto VIII, ests. 96 a 99; canto IX, ests. 88 
a 95; canto X, ests. 145 a 156. 

Funcionamento da língua: 
Funções sintáticas. 
Orações coordenadas e subordinadas. 
Relação entre as palavras. 
Processos de formação de palavras. 

Exposição sobre um tema ou texto 
argumentativo/de opinião. 

 
Conteúdo (60 pontos). 
Organização e adequação 
linguística (40 pontos). 
 
 
 
 
 
 
Itens de escolha-múltipla – a 
cotação só é atribuída às 
respostas que apresentem de 
forma inequívoca a opção 
certa. Todas as outras 
respostas são classificadas com 
zero pontos. 
 
 
Conteúdo (30 pontos). 
Organização e adequação 
linguística (20 pontos). 

 

 Compreensão e interpretação de 
um texto.
 
 
 
 
 
 

Conhecimento da estrutura e do 
funcionamento da língua.
 
 
 
 
 
 

Produção de um texto expositivo 
ou de opinião/argumentativo.

/A aluno/a deve ser portador/a de caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

: _____________________________________________________ Data: 01 / 10 / 2019

 

1.ª, 2.ª e 3.ª Épocas 

 

ESTRUTURA 

 

COTAÇÕES 
(PONTOS) 

GRUPO I 
Compreensão e interpretação de 
um texto. 

GRUPO II 
Conhecimento da estrutura e do 
funcionamento da língua. 

GRUPO III 
Produção de um texto expositivo 
ou de opinião/argumentativo. 

 
100 pontos 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
50 pontos 

 
 

 
 
 
 
 
 
50 pontos 
 

TOTAL  200 pontos 

_______________________ Data: 01 / 10 / 2019 


