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Na situação excecional em que nos encontramos e acompanhando as diretrizes 
recebidas para a elaboração da prova, em que deve desaparecer a questão vinculada a 
uma audição, informa-se que o exame consta de seis perguntas de 2,5 valores cada 
uma: a 1ª e a 2 ª de compreensão do texto oferecido em cada caso e de 
desenvolvimento dum tema ou temas ao texto vinculado. A 3ª e a 4ª de aspetos 
gramaticais. A 5ª e a 6ª de desenvolvimento dum tema nos termos em que serão 
indicados, com opcionalidade. A/O estudante deve escolher QUATRO DELAS PARA 
RESPONDER. 

 
 
Estrutura da prova: 
 
Questões 1 e 2: Serão propostos dois textos, um para cada uma das Questões, cada uma 
delas valendo 2.5 valores, devendo responder-se, em cada caso, a: 

1.1.Título e síntese do texto proposto. 0,5 valores. Visa-se a compreensão do 
texto e dos aspetos mais relevantes do mesmo, espelhados no título (0,3) e na 
síntese, que não deve ultrapassar 1/3 do total do texto (0,6) 

1.2. Definição de palavras ou expressões contidas no texto. 0,5 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. 

1.3. Redação. 1,5 valores.  Será proposto para o seu desenvolvimento, numa 
extensão recomendada de 150 palavras, um tema relacionado com o texto ou 
de importância social acessível ao conhecimento da/o estudante. 

  
Questões 3 e 4:  Gramática, Ortografia, e aspetos básicos fonético-fonológicos. 2,5 
valores cada uma das Questões.  

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) 
 
Questão 5 e 6. Temáticas relativas a aspetos do mundo de língua portuguesa. 2,5 
valores. Serão oferecidos a desenvolver dois temas em cada uma, dos quais a/o 
estudante deve escolher um, podendo ser desenvolvido na forma em que a/o estudante 
desejar (carta, e-correio, diálogo). Por exemplo:  
Desenvolva um dos dois 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 
Número de palavras recomendado: 150. 
 
 
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. Os restantes aspetos da avaliação, 
ajustados à nova fixação de valores de cada pergunta, serão regidos pelos mesmos parâmetros  
anunciados na Circular de 5 de fevereiro. 

 


