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MATRIZ DO 5º TESTE ESCRITO
maio

Grupos e
Itens
I
Itens de
construção
(resposta
restrita)

Domínios de referência
Conteúdos

II
Itens de
seleção e/ou
itens de
construção
(resposta
curta)

Cotações

Educação Literária:
A – Contextualização históricoliterária
- natureza e estrutura da epopeia
- as partes e os planos

e
Itens de
selecção
e/ou itens de
construção
(resposta
curta)

Objetivos
Descritores de
desempenho

- Ler e interpretar textos
literários.
- Fazer inferências.

B – Os Lusíadas, de Camões
- imaginário épico/ mitificação do
herói
- reflexões do poeta
- linguagem, estilo e estrutura
- recursos expressivos

30 pontos

+

- Explicitar a estrutura do
texto.
- Referir o sentido global do
texto, fundamentando.

(4 x 25)
ou
(5 x 20)
pontos

Leitura e Gramática:
- Classes de palavras
- Modos e tempos verbais
- Campo lexical/campo semântico
- Funções sintáticas.
- Frase complexa: coordenação e
subordinação.

- Ler e interpretar textos
diversos.
70 pontos
- Aplicar conhecimentos no
âmbito do funcionamento
da língua

Nota: os docentes selecionarão, pelo
menos, dois dos conteúdos.

Observações:
* Nos grupos I e II 60% da cotação atribuída a cada item destina-se ao conteúdo e 40% da cotação
atribuída a cada item destina-se à estruturação do discurso e correção linguística.
* Nos grupos I e II por cada erro de sintaxe ou impropriedade lexical serão descontados 2 pontos. Por cada
erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso indevido de letra maiúscula inicial ou minúscula e erro
de translineação);erro inequívoco de pontuação; erro de morfologia; incumprimento das regras de citação
de texto ou de referência a título de uma obra será descontado 1 ponto;
* Nos grupos I e II os descontos serão efetuados até ao limite da pontuação indicada no parâmetro da
organização e correção linguística.

