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I. Estrutura da prova
A prova encontra-se estruturada em dois grupos, que incidem sobre as seguintes
competências:
Grupos

Competências

Grupo I

Leitura

Grupo II

Escrita

Grupo I | Leitura
O Grupo I visa avaliar a competência de leitura do candidato. Para o efeito, é
disponibilizado um texto de tipologia expositiva-argumentativa, seguido de 2 (duas)
questões fechadas, que incidem sobre:
Questão 1 | Verdadeiro/Falso:
(i)

a localização de informação específica;

(ii)

a realização de inferências;

(iii)

a mobilização de informações textuais implícitas e explícitas.

Questão 2 | Escolha Múltipla:
(i)

o estabelecimento de relações semânticas entre palavras.

Grupo II | Escrita
O Grupo II visa avaliar a competência de expressão escrita do candidato. Para o efeito, é
solicitada a produção de um texto expositivo-argumentativo sobre o(s) tema(s) do
documento disponibilizado no Grupo 1 | Leitura. O texto deverá ter no mínimo 300
(trezentas) palavras e no máximo 400 (quatrocentas) palavras e respeitar as normas do
novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. A avaliação incidirá sobre a
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estruturação temática e discursiva (tema e tipologia; estrutura e coesão; léxico e
adequação do discurso) e sobre a correção linguística.

II. Cotação da prova

Grupo I

_____________________________________________

Questão 1

_________________________________

56 pontos

Questão 2

_________________________________

24 pontos

Grupo II

_____________________________________________

Estruturação temática e discursiva _______________

70 pontos

Correção linguística

50 pontos

Total

__________________________

_____________________________________________

80 pontos

120 pontos

200 pontos

III. Duração da prova
90 minutos + 30 minutos de tolerância

Junho 2020
Coordenação do Mestrado em Ensino da Educação
Física nos Ensinos Básico e Secundário
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