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LÊ, ATENTAMENTE, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: OBSERVA COM ATENÇÃO A SOLUÇÃO E COMPARA COM A TUA FICHA DE TRABALHO.

Compreensão do oral
Questão n.º
Respostas com descrição dos níveis de desempenho
1.

Transcreve do Dicionário da Língua Portuguesa a informação que consta
relativamente às palavras solicitadas (Ímpar) e (exaltado).
Assinala:

2.1

“D. Isabel de Aragão foi e é ainda, a mais popular rainha de Portugal.”
e ainda
“D. Isabel de Aragão foi mulher de el-rei D. Dinis.”

2.2

Assinala:
“A rainha levava no regaço tesouros do palácio.”

2.3

Assinala:
A palavra “maravilhado” (linha 8) significa encanto.

3.

4.

Transcreve do texto as expressões que melhor descrevem a Rainha D. Isabel de
Aragão, informação fornecida da linha 1 à linha 9.
Descreve os atributos físicos e psicológicos da rainha.
Cenário de resposta:
A rainha D. Isabel é a mais popular e lendária pelos seus prodígios. Era uma mulher
de excecionais virtudes com uma beleza rara. Era calma e equilibrada.
Assinala apenas as duas afirmações verdadeiras.
Cenário de resposta:
A.

Aconteceu na época das rosas em flor.

B.

A Rainha era uma mulher caridosa.

X

C. A Rainha foi denunciada por um homem do Paço.
As rosas eram para adornar a Igreja de Santa Cruz.
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D.

X

5.

Explica de forma plausível e completa, a razão pela qual o comentário é adequado.
Produz um discurso organizado e correto OU produz um discurso com ocorrência de
um ou dois erros no plano ortográfico e de pontuação e/ou com ocorrência de um ou
dois erros no plano lexical, morfológico e sintático.
Cenário de resposta:
“A rainha ao ter sido interrogada por el-rei sobre o que levava no seu manto escondido,
terá respondido que eram rosas para enfeitar o altar do convento. No entanto o rei não
pode crer porque não estavam na época das rosas em flor. Foi nesse momento que o
milagre se deu, quando a rainha, repleta de fé, terá desafiado o momento da verdade,
perante a sua obra de caridade. E o que caiu do seu manto foi uma chuva de rosas e
não as moedas reais. ”

Questão n.º

Gramática
Respostas com descrição dos níveis de desempenho
Sublinha o adjetivo e indica o seu grau.

1.1

“A Rainha D. Isabel de Aragão é a mais popular.”
“a mais popular” – grau superlativo relativo de superioridade.

Reescreve a frase com o adjetivo “popular”

1.2.1

no grau normal – “A Rainha D. Isabel de Aragão é popular.”
Reescreve a frase com o adjetivo “popular”

1.2.2

no grau comparativo de superioridade – “A Rainha D. Isabel de Aragão é
mais popular do que as outras rainhas.”
Completa as frases escrevendo o adjetivo no grau indicado:

2.1
Aquela rainha foi __________________________ qualquer outra.

(formosa – grau comparativo de superioridade)

2.2

A rainha era ______________________ para os pobres como para os ricos.
(amável – grau comparativo de igualdade)

2.3

O milagre aconteceu numa manhã _________________ de janeiro.
(gélida – grau normal)

2.4

O rei D. Dinis era _______________________ a rainha D. Isabel.
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(caridoso – grau comparativo de inferioridade)

Liga corretamente o adjetivo ao grau correspondente:

3.

Escrita
Respostas com descrição dos níveis de desempenho
Cumpre integralmente a instrução, no que se refere ao género de texto – de opinião/narrativo;
Produz um discurso coerente, com informação adequada ao tema e com encadeamento lógico;
Redige um texto que: inclui todos os tópicos solicitados na planificação e respeita totalmente as ideias
registadas na planificação;
Redige um texto com uma estrutura bem definida, segmentando as unidades de discurso (com
parágrafos, com períodos…) e utilizando adequadamente os sinais de pontuação.
Apresenta coesão, utilizando os mecanismos adequados: retomas nominais e pronominais, adequação
dos tempos verbais;
Utiliza vocabulário variado e adequado;
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Escreve com correção ortográfica ou com eventual ocorrência de um erro em 20 palavras.

