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INFORMAÇÃO - PROVA DE AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

DISCIPLINA DE PORTUGUÊS – MÓDULO 5 

CURSOS PROFISSIONAIS 

OUTUBRO/2022 
 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Avaliação Extraordinária da 

disciplina de português, dos Cursos Profissionais, a realizar em outubro/2022, nomeadamente: 

 
• Objeto de avaliação 

• Caracterização das provas 

• Material 

• Duração 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais – Português 11.º ano, em vigor de acordo 

com o previsto no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura, da Escrita, da Educação Literária e da Gramática. 

 
Domínios de referência/tipologia de itens/objetivos 

Educação literária – itens de resposta restrita (interpretação dos textos/excertos 

apresentados). 

 
- Ler textos literários portugueses de diferentes géneros, pertencentes ao século XIX. 

 GRUPO I, PARTE A (questionário sobre um excerto) - Amor de Perdição de Camilo 

Castelo Branco (introdução, capítulos I, IV, X e XIX, conclusão); 

 GRUPO I, PARTE B (questionário sobre um excerto) – Os Maias, de Eça de Queirós. 
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Leitura – itens de seleção (GRUPO II) 

- Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de complexidade; 

- Reconhecer valores expressivos e estilísticos; 

- Inferir sentidos implícitos. 

 

Gramática – itens de seleção e itens de resposta restrita (GRUPO II) 

- Formação de palavras; 

- Funções sintáticas; 

- Campo lexical; 

- Referente; 

- Divisão e classificação de orações: subordinação. 

 

Escrita – item de resposta extensa (200 a 250 palavras) (GRUPO III) 

- Redigir um texto estruturado, que reflita uma planificação, evidenciando um bom domínio dos 

mecanismos de coesão textual com marcação correta de parágrafos e utilização adequada de 

conectores; 

- Escrever textos variados, respeitando as marcas do género: texto de opinião. 

 
3. MATERIAL 

- Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta; 

- Não é permitido o uso de corretor nem de lápis. 
 
 

4. DURAÇÃO  

- 135 minutos. 

Professora responsável A Representante de Grupo A Coordenadora de Departamento 

Maria Cristina Leonor Aurora Soares Fátima Magalhães 
 
 

 

O Diretor 
 
 

(Rodolfo Viegas) 


