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Ensino Secundário Recorrente Noturno por Módulos Capitalizáveis 
Matriz da Prova do Regime de Frequência Não Presencial 

Português 
Módulos: 1, 2 e 3 (10º ano)                                                                                                                                                                   Duração da Prova: 135 minutos 
Tipologia da Prova: Escrita                                                                                                                                       Material a utilizar: caneta de tinta preta ou azul 

Conteúdos Objetivos Estrutura da Prova Cotações Critérios de correção 
Módulo 1 

- Poesia Trovadoresca: Cantigas de 

Amigo; Cantigas de Amor; Cantigas de 

Escárnio e Maldizer. 

- Crónica de D. João I, Fernão Lopes 

(Excertos dos capítulos 11 e 148 da 1ª parte) 

 

 
Módulo 3 

- Os Lusíadas, Luís de Camões. 

- História Trágico-Marítima  

(Excertos de As terríveis aventuras de Jorge de 

Albuquerque (1565)) 

- Compreender enunciados escritos. 

- Apreender os sentidos do texto. 

- Distinguir a matriz discursiva de vários 
tipos de texto. 

- Distinguir o essencial do acessório. 

- Reconhecer valores expressivos e 
estilísticos. 

- Inferir sentidos implícitos. 

-Distinguir factos de sentimentos e de 
opiniões. 

- Refletir sobre o funcionamento da 
língua. 

- Aplicar conhecimentos. 

- Produzir textos de diferentes matrizes 
discursivas. 

- Aplicar as técnicas de coesão e 
coerência textual. 

 

Grupo I 

Compreensão e 
interpretação de texto 

 

Grupo II 

Escolha múltipla e 
verdadeiro/falso 
 sobre conteúdos 

temáticos e 
funcionamento da língua 

 

Grupo III 

Expressão escrita 

 

100 pontos 

 

 

 

 

50 pontos 

 

 

 

 

 

50 pontos 

- Capacidade de compreensão e interpretação 
de um texto. 

- Capacidade de expressão escrita e de 
organização do discurso. 

- Correção morfossintática. 
- Fatores de desvalorização: 

• Falta de clareza e organização do discurso; 
• Fuga aos temas propostos em cada 

questão; 
• Erros de ortografia e sintaxe. 
 

- Por cada erro de ortografia ou de pontuação 
será descontado 1 ponto. 

- Por cada erro de sintaxe serão descontados 
2 pontos. 

- Por cada erro de acentuação ou má 
utilização da maiúscula serão descontadas 0,5 
décimas. 

- Os descontos serão efetuados até 35 por 
cento da cotação total das perguntas. 

 

Módulo 2 

- Farsa de Inês Pereira, Gil Vicente.  

- Lírica Camoniana, Luís de Camões.


