Segunda Língua Estrangeira. Português
Estrutura da prova:

Primeira Pergunta: Título e síntese do texto proposto. 1,5 valores. Visa-se a
compreensão do texto e dos aspetos mais relevantes do mesmo, espelhados no título
(0,75) e na síntese, que não deve ultrapassar 1/3 do total do texto (0,75)
Segunda Pergunta: definição de palavras ou expressões contidas no texto. 1,5
valores. Serão selecionadas palavras ou expressões do português padrão ou de uso
habitual na língua portuguesa, de Portugal ou do Brasil. Preferivelmente, com
explicação do termo.
Terceira Pergunta. Redação. 2 valores. Será proposto para o seu desenvolvimento,
numa extensão recomendada de 100 palavras, um tema relacionado com o texto ou de
importância social acessível ao conhecimento da/o estudante.
Quarta Pergunta. Gramática, Ortografia, e aspetos básicos fonético-fonológicos. 2,5
valores. Fundamentalmente, será formulada a elaboração dum texto ou a intervenção
num texto dado que vise o conhecimento de formas, modos e tempos verbais, aspetos de
morfologia nominal e/ou usos adverbiais. Igualmente, poderão ser formuladas questões
relativas ao conhecimento fonético-fonológico (por exemplo, identificação de vogais
abertas e fechadas, nasalização, etc.), básico e simples, e a aspetos ortográficos,
incluindo conhecimento do Acordo Ortográfico de 1990)
Quinta pergunta. Temática relativa a aspetos do mundo de língua portuguesa. 1,5
valores. Muda-se parcialmente o modelo. Serão oferecidos vários temas a desenvolver,
como até agora, mas podendo ser desenvolvido na forma em que a/o estudante desejar
(cartão-postal, carta, e-correio, diálogo,). Por exemplo:
Desenvolva um dos três temas seguintes na forma que desejar (ensaio, carta ou diálogo
com um amigo/uma amiga):
“o Brasil: um lugar que já visitei ou quero/não quero visitar”
A cultura dum ou vários países de língua portuguesa
A Galiza na Lusofonia
Número de palavras recomendado: 100.

6. Elaboração dum diálogo de situações habituais na comunicação linguística e com
base no português padrão, que deve ser feito incluindo perguntas e respostas entre as
pessoas interlocutoras. Como mínimo, deverão ser formuladas 3 intervenções por cada
pessoa interlocutora. Número aproximado de palavras: 45. 1 valor.
Nota: como até agora, serão descontados até 2 pontos por erros no global da prova, e não na
qualificação de cada pergunta. Explicita‐se que se os erros afetam a forma correta em concreto
perguntada (por exemplo, erro ortográfico na morfologia verbal), a resposta será dada como
válida, critério até ao momento seguido nas correções.

