Exame de Acesso de Língua Portuguesa

Conteúdos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelos e paradigmas da comunicação;
Funções da comunicação;
Comunicação verbal e comunicação não verbal;
Leitura do texto literário (poético, narrativo) — utilizando de forma apropriada os
instrumentos operatórios necessários à análise desses textos;
Texto argumentativo;
Resumo;
Reflexão sobre uma frase, citação, texto informativo, ou técnico-científico — seja a
crónica jornalística, ensaio, ou reflexão ensaística);
Regras de pontuação e acentuação;
Propriedades da textualidade (continuidade, progressão, coesão e coerência).

Competências suscetíveis de avaliação
• conteúdo das respostas, na análise e na leitura do texto/citação/reflexão apresentado(s);
• capacidade para relacionar e articular, numa exposição coerente e organizada,
tratamento de tópicos que sejam propostos para análise;
• comentário adequado de frases e citações, bem como análise de textos literários, ou
reflexão sobre textos informativos e técnico-científicos (crónica jornalística, ensaio,
reflexão ensaística) dos quais pode não ter conhecimento prévio;
• utilização apropriada dos instrumentos de análise necessários à leitura crítica do texto
literário apresentado;
• abordagem direta e coerente dos temas;
• aplicação correta das regras de pontuação e acentuação;
• correção e rigor da expressão escrita;
• cuidado em termos lexicais, sintático-gramaticais, ortográficos, etc.;
• cumprimento das propriedades da textualidade (continuidade, progressão, coesão e
coerência);
• clareza na expressão escrita;
• capacidade de síntese;
• propriedade na análise/leitura de problemas culturais contemporâneos;
• produção de um texto de perfil argumentativo/expositivo-argumentativo;
• aptidão na identificação dos elementos e funções da comunicação;
• capacidade para caracterizar a comunicação verbal e a comunicação não verbal;
• capacidade para refletir sobre os principais modelos e paradigmas da comunicação;
• caráter de individualidade da resposta.
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