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Informação de Prova - 2020
PORTUGUÊS
PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS

O presente documento divulga informação relativa à prova de avaliação do Concurso
Especial de ingresso dos alunos de dupla certificação de nível secundário e cursos
artísticos especializados em licenciaturas da região norte da disciplina de Português, a
realizar em 2020, nomeadamente no que se refere:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
OBJETO DE AVALIAÇÃO

A disciplina de Português é uma Componente de Formação Sociocultural dos Cursos
Profissionais do Ensino Secundário, sendo, por isso, comum a todos os cursos. Deste
modo a prova tem por referência os documentos curriculares em vigor para os 10.º, 11.º
e 12.º anos – relativos a essa disciplina - Organização Modular do Programa e Metas
Curriculares de Português - e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa
prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura, da Escrita e da
Gramática.
No que diz respeito ao domínio da Leitura e Gramática é apresentado um texto, seguido
de um questionário que visa avaliar a competência de compreensão de leitura e
funcionamento da língua. De modo a responder corretamente às questões o candidato
deve ser capaz de:
• compreender as ideias centrais do texto;
• localizar informação específica;
• realizar inferências, mobilizando informações textuais implícitas e explícitas ao
texto;
• extrair conclusões do texto;
• identificar mecanismos de coesão e coerência (e.g., relações lógicas entre
partes do texto, referência nominal, relações semânticas entre palavras);
• classificar sintaticamente segmentos frásicos.
O domínio da Escrita envolve a produção de um texto expositivo-argumentativo que visa
avaliar a expressão escrita. Para produzir este texto, o candidato deve ser capaz de:
• ler e interpretar um excerto sobre a temática a desenvolver;
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• construir uma linha de argumentação lógica, pertinente e devidamente
fundamentada;
• estruturar o texto, com recurso a estratégias discursivas adequadas à defesa de
um ponto de vista;
• elaborar um texto coerente e coeso;
• produzir um texto correto nos planos lexical, morfológico, sintático, ortográfico
e de pontuação.
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

Os desempenhos no domínio da Leitura e da Gramática são avaliados através de itens de
seleção (por exemplo, escolha múltipla, associação) tendo como suporte um texto de um
dos géneros previstos nos documentos curriculares em vigor.
Os desempenhos no domínio da Escrita são avaliados através de itens de resposta
extensa, através da realização de um texto expositivo-argumentativo para o qual são
apresentadas orientações no que respeita ao tema e à extensão (200 a 300 palavras).
A prova é cotada para 100 pontos

MATERIAL

A prova é realizada no próprio enunciado.
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou
preta.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

DURAÇÃO

A duração total da Prova, que engloba a componente da área geral e a componente da
área específica, é de 120 minutos com 30 minutos de tolerância. Cada componente foi
construída para ser resolvida em 60 minutos, ficando, contudo, a gestão do tempo de
resolução ao critério do candidato

