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Domínios Conteúdos Cotações Critérios de Correção Material 

Grupo I 

Compreensão escrita: 

  
• Leitura e apreensão do sentido 

global de um texto literário e de 

um texto não literário. 

• Interpretação e análise dos 

textos de acordo com o 

questionário orientado. 

•Reconhecimento da 

especificidade dos textos, de 

acordo com o género literário a 

que pertencem. 

 

       Grupo II 

 Gramática: 

 

- Identificação e aplicação de  

  conhecimentos sobre a  

  gramática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo III 

 Expressão escrita: 

- Redação de um texto acerca  

  de um tema proposto. 

 

 

Texto narrativo: 

- Categorias da narrativa: 

. Participação do narrador. 

. Localização espacial e temporal 

da ação. 

- Recursos expressivos. 

 

 

 

 

 

 

- Classes e subclasses de palavras: 

nomes, determinantes, quantifica-

dores, adjetivos, pronomes e 

verbos. 

- Conjugação verbal: tempos 

simples do modo indicativo e 

tempos compostos (pretérito 

mais- que- perfeito do indicativo); 

- Pronominalização (conjugação 

verbal com o pronome pessoal 

átono) 

- Processos de formação de 

palavras: derivação e composição 

 

 

 

 

 

-Produção de um texto narrativo 

com um mínimo de 140 palavras 

e um máximo de 200 palavras. 

 

Grupo I 

 

 Compreensão dos 

textos: 

 

(50 pontos) 

 

 

 

 

 

 

 

        Grupo II 

 Gramática: 

 

(20 pontos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo III 

 

 Expressão escrita: 

 

(30 pontos) 

 Nas perguntas de resposta 

curta, são fatores de 

desvalorização:  
 

 

- Respostas incompletas. 

- Os erros ou vazio de conteúdo. 

- A elaboração da resposta com 

base na cópia exclusiva do texto, 

quando não solicitada. 

- A mistura indiscriminada dos 

tempos verbais. 

- O desrespeito pelas normas de 

concordância.  

- Os erros de ortografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Na redação de um texto sobre 

um tema específico, são 

fatores de desvalorização o 

desrespeito dos seguintes 

parâmetros: 

 

• Tema e tipologia; 

•Coerência e pertinência do 

conteúdo; 

• Estrutura e coesão; 

• Sintaxe; 

• Vocabulário; 

• Ortografia. 

 

 Caneta de tinta azul ou preta. 

 

 

◊ Atenção: 

 

 Não é permitida a utilização 

de tinta corretora, nem de 

dicionários. 

 

 

◊ Duração da Prova: 

 

 60+60 minutos. 

 

 

 


