Prova de Admissão
CTeSP

Este programa enuncia as competências a avaliar no domínio da Língua Portuguesa por parte
dos candidatos.

Avaliação de competências:
> As competências a avaliar no domínio da Língua Portuguesa são as seguintes:
LEITURA:
- Interpretar diferentes textos;
- Resumir um texto;
- Explicar expressões, palavras ou frases em contexto.
ESCRITA:
- Relacionar o que se lê com experiências, sentimentos, valores e ideias;
- Exprimir, defender e justificar opiniões e pontos de vista de forma clara;
- Redigir um texto de modo coerente;
- Escrever com correção gramatical.

Tipo de perguntas/respostas:
> A prova de avaliação contém os seguintes tipos de perguntas/respostas:
- Resposta escrita curta a perguntas sobre texto;
- Resposta de explicação escrita sobre expressões, palavras ou frases em determinado
contexto;
- Resposta de escolha múltipla;
- Resposta de elaboração de resumo de texto;
- Resposta escrita longa sobre tema relacionado com assunto de determinado texto.
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Descrição da prova:
1.1 Análise, compreensão e interpretação de um texto literário (redação de
comentário);
1.2 Compreensão e interpretação de um texto não literário;
1.3 Capacidade de seleção de informação e síntese (redação de resumo escrito de texto
não literário)
1.4 Desenvolvimento de um tema (redação de uma dissertação breve)
2. Autores/obras/âmbitos sobre os quais poderá incidir a análise de um texto literário:
Fernando Pessoa – texto poético
José Saramago – texto narrativo
Luís de Sttau Monteiro – texto dramático
Contos

Estrutura da prova:
Grupo I
– Análise de texto – um texto literário de um dos autores mencionados em 2.
Grupo II
– Questões de escolha múltipla e resumo de um texto não literário e funcionamento da
língua.
Grupo III
– Desenvolvimento de um tema de cultura geral a partir de uma citação.

Nota importante: Nas respostas, a estruturação do discurso e a qualidade da expressão
escrita constituem parâmetros de avaliação fundamentais, sendo por isso objeto de valorização
específica.
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