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1. CONTEÚDOS E OBJETIVOS

Objetivos








Conteúdos

Identificar marcas do texto dramático;
Distinguir a matriz discursiva de textos dramáticos.
Inferir sentidos implícitos.
Apreender a estrutura dos textos dramáticos.
Refletir sobre o conhecimento explícito da língua;
Produzir e estruturar um texto, com recurso a estratégias
discursivas adequadas à tipologia textual requerida.
Refletir sobre o funcionamento da língua

Texto dramático:
Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett





Funcionamento da Língua:
Morfologia e classes de palavras;
Relação entre as palavras;
Funções sintáticas;
Divisão e classificação de orações.

2. ESTRUTURA E COTAÇÕES
Estrutura

Cotações

 Grupo I – Leitura e análise textual
 Grupo II – Funcionamento da Língua
 Grupo III – Produção Escrita

 Grupo I – 100 pontos
 Grupo II – 50 pontos
 Grupo III – 50 pontos
3. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

 A ambiguidade e/ ou ilegibilidade da resposta implicam a atribuição de 0 pontos
 Nos itens objectivos será atribuído 0 pontos às respostas em que o aluno assinale ou registe mais opções do que
as pedidas, ainda que alguma(s) possa(m) estar correta(s)
 Nos itens abertos, sempre que o aluno apresenta mais do que uma resposta, só se classifica a primeira
 No grupo III, de Produção Escrita, se o aluno não cumprir a extensão requerida, a cotação será sujeita a desconto
 Erros de sintaxe, de impropriedade lexical, de ortografia, de pontuação e de acentuação são objecto de
desvalorização
 São erros ortográficos, sujeitos a desconto, entre outros, a ausência, colocação errada ou desenho ambíguo do
acento; a troca de acento grave por agudo, ou do til por circunflexo, etc.; a incorrecta translineação de palavras;
a ausência de duplo hífen na translineação de palavras com hífen; a incorreta utilização de maiúscula e de
minúscula. Para efeito de contagem dos erros, só será contabilizado uma vez o mesmo erro numa palavra
repetida.
4. MATERIAL A UTILIZAR
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
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