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PROVA DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

OBJETIVOS

Espera-se que o aluno seja capaz de:
•

Usar habilidades de compreensão e interpretação de diferentes tipos de textos;

•

Utilizar, com rigor, estruturas morfossintáticas, com especial atenção para:
mecanismos de coesão e coerência, articuladores discursivos, modalização,
concordância, flexão verbal, concordância de modos e tempos verbais; sistemas
nominal e adjetival (flexão e concordância);

•

Utilizar consciente e adequadamente os sinais de pontuação, as regras de acentuação
gráfica e de ortografia;

•

Produzir diferentes tipos de textos, sobretudo expositivos e argumentativos:
a) Mobilizar informação pertinente acerca do tema proposto;
b) Planificar e estruturar o discurso;
c) Textualizar
i) Produzir um texto bem estruturado (introdução, desenvolvimento e
conclusão) com correta marcação dos parágrafos e utilização adequada de
conetores e outros mecanismos de coesão textual;
ii) Utilizar a língua com correção ao nível da ortografia, da pontuação, da
propriedade lexical, do registo de língua e da sintaxe.

•

Resumir/sintetizar um texto;

•

Identificar as formas e os níveis de linguagem num texto;

•

Aplicar as regras de transformação do discurso direto em indireto e vice-versa;

•

Distinguir informação de opinião;

•

Distinguir registo formal de informal;

•

Analisar situações diversas de colocação na frase de pronomes pessoais (clíticos);
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•

Relacionar a objetividade e a subjetividade à informação e à opinião
respectivamente;

•

Refletir, com rigor, a partir de situações concretas de uso da língua.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Com ênfase no uso comunicativo da língua portuguesa, serão testados os seguintes
conteúdos:

•

Articuladores do discurso, na construção/produção de textos;

•

Mecanismos de coesão e coerência;

•

Tipos de textos;

•

Pronominalização;

•

Sistemas nominal, verbal e adjetival;

•

Pontuação;

•

Discurso direto, indireto e indireto livre;

•

Variação linguística e registos de língua;

•

Formas de tratamento formal e informal;

•

Funções de linguagem;

•

Atos de fala.

A Equipa de elaboração da Prova de Comunicação e Expressão
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