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MATRIZ DE MÓDULO NÃO REALIZADO 

Ano letivo: 2019/2020 

Disciplina: Português Nível de ensino: Secundário Formação: Sociocultural  

Modalidade: Escrita  Ano: 2.º Duração: 90 minutos 

Curso: Cursos Profissionais  Módulo: 5 Plano de estudos: DL 55/2018, de 6 de julho; 

Portaria  235-A/2018, de 23 de agosto 
 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA CRITÉRIOS DE CORRECÇÃO COTAÇÕES 

-Textos Narrativos 
/Descritivos - Romance de Eça 

de Queirós: Os Maias. 
 Gramática: 
- coerência textual  

- coesão textual: 

 lexical: reiteração e 

substituição; 

 gramatical: referencial (uso 

anafórico de pronomes), 

frásica (concordância), 

interfrásica (uso de 

conectores), temporal 

(expressões adverbiais ou 

preposicionais com valor 

temporal, ordenação 

correlativa dos tempos 

verbais, )… 

- sintaxe. 

Texto Argumentativo 

 Apreender o sentido de 

enunciados escritos; 

 Analisar um texto do ponto 

de vista ideológico, formal e 

estilístico; 

 Elaborar um discurso escrito 

de forma correta e 

adequada; 

  Organizar as ideias de uma 

forma coerente e crítica; 

 Identificar diferentes classes 

de palavras; 

 Classificar orações de uma 

frase; 

 Analisar uma frase do ponto 

de vista sintático; 

 Reconhecer diferentes 

processos de formação de 

palavras. 

 

Grupo I 

Leitura 

 Interpretação textual; 

 Expressividade dos recursos 

estilísticos. 

Questões de: 

- Identificação 

- reorganização (explicação);  

- mobilização de conhecimentos 

prévios sobre os conteúdos; 

 -classificação;  

- justificação. 

Grupo II 

 Gramática 

Grupo III 

 Expressão escrita 

 correção sintática, 

ortográfica e morfológica; 

 organização formal do tipo 

de texto; 

 estruturação do discurso; 

 coerência interna; 

 coesão textual. 

 pertinência das respostas. 

 

 

Grupo I 

100 pontos 

 

Grupo II 

50 pontos 

 

Grupo III 

50 pontos 

 

Material utilizado: O aluno deverá levar para a prova escrita/prática esferográfica de tinta azul ou preta. 

 


