
 

 
 

MATRIZ DE EXAME 

2018 

Cursos Profissionais 

Exames para Conclusão de Módulos em Atraso – Época de setembro 

Curso: Técnico de Design Ano: 1º 

Disciplina: Português Modalidade: Escrita 

Módulo: 1 Duração da prova: 90 minutos 

Material a utilizar / não permitido: O aluno apenas poderá utilizar, como material de escrita, caneta azul ou preta. Não é permitida a utilização de dicionários nem 

de corretor. 

 

CARATERIZAÇÃO DO EXAME 

 

Grupo 

(estrutura) 
Conteúdos Objetivos Critérios gerais de classificação Cotações 

 

 

 

Grupo I   

 

 

 

4 itens de 

resposta restrita 

 

Texto literário: Poesia 

Trovadoresca e/ou Crónica de D. 

João I, de Fernão Lopes. 

Educação literária: 

 

Ler e interpretar textos 

literários.  

 

 

Itens de resposta restrita 

As respostas deverão ser classificadas quanto aos aspetos 

de conteúdo (C) e quanto aos aspetos de estruturação do 

discurso e correção linguística (F), numa proporção de 

60% para 40%. 

A atribuição de zero pontos nos aspetos relativos ao 

conteúdo implica a classificação com zero pontos nos 

aspetos de estruturação do discurso e correção linguística. 

 

 

 

100 pontos 



 

Fatores de desvalorização: 

- afastamento do proposto - 0 pontos; 

- vazio de conteúdo - 0 pontos; 

- repetições inúteis; 

- desenvolvimento confuso e desordenado. 

- as incorreções da língua: 

  incorreções sintáticas – 1,5 pontos; 

  incorreções ortográficas e de vocabulário - 1 

ponto; 

  incorreção de acentos -  0,25 pontos.          

 O mesmo erro será penalizado uma só vez. 

 

Grupo II   

 

 

 

10 itens de 

escolha múltipla 

e/ou de 

associação 

 

 

Texto de leitura não literária 

relacionado tematicamente com o 

texto de leitura literária 

 

Sintaxe: funções sintáticas, classes 

de palavras, tempos e modos 

verbais e recursos de estilo. 

 

Leitura: 

 

Ler e interpretar textos de 

diferentes géneros e graus de 

complexidade.  

 

Gramática: 

Explicitar aspetos essenciais 

da sintaxe do português. 

 

 

Itens de escolha múltipla e/ou associação 

 

Nos itens de escolha múltipla e/ou associação, a 

cotação do item só é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas 

as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

 

50 pontos 

 

 

 

Grupo III 

 

PRODUÇÃO ESCRITA 

 

 

 

 

Produção de um texto expositivo 

(150-200 palavras) 

 

 

Escrita: 

 

a) Planificar a escrita de 

textos;  

 

Item de resposta extensa 

Os descritores de níveis de desempenho da produção 

escrita integram os seguintes parâmetros: tema e tipologia; 

estrutura e coesão; léxico e adequação discursiva. 

 

 

 

 

50 pontos 



 

 

Item de resposta aberta de 

composição extensa 

  

b) Escrever textos de 

diferentes géneros e 

finalidades;  

 

c) Redigir textos com 

coerência e correção 

linguística; 

 

d) Rever os textos escritos.  

 

Fatores de desvalorização: 

- afastamento do tema proposto - 0 pontos; 

- vazio de conteúdo - 0 pontos; 

- repetições inúteis; 

- desenvolvimento confuso e desordenado. 

- as incorreções da língua: 

  incorreções sintáticas – 1,5 pontos; 

  incorreções ortográficas e de vocabulário - 1 

ponto; 

  incorreção de acentos -  0,25 pontos. 

          

 O mesmo erro será penalizado uma só vez. 

 

A Professora, 

Fátima Cunha 


