
 
 

 
        Página 1 de 3 

 

 

ACESSO AOS CURSOS DE MESTRADO EM ENSINO (2.º CICLO DE ESTUDOS) 

2022 

 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Em consonância com o disposto no n.º 1 do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 79/2014,  

de 14 de maio, é condição geral de ingresso nos Cursos de Mestrado em Ensino o domínio oral e escrito 

da língua portuguesa, bem como o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica. Está, 

por isso, prevista a realização de uma Prova de Língua Portuguesa em duas partes, oral e escrita. 

Para aprovação na Prova de Língua Portuguesa, é necessária a classificação mínima de 9,5 valores 

em cada uma das partes (oral e escrita), correspondendo a nota final à média aritmética destas duas 

componentes, com arredondamento a uma casa decimal. 

 

 

PROVA ESCRITA 

 

1. ESTRUTURA DA PROVA 

 

Parte I – Interpretação e resumo de texto.  

Parte II – Composição. 

 

 

2. PROGRAMA 

 

A prova de domínio escrito visa avaliar a macrocompetência comunicativa, que, envolvendo a 

competência linguística, em inevitável inter-relação com as competências lógicas, a competência 

sociocultural e a competência retórico-pragmática, terá de se traduzir na manifestação de acuradas 

interpretações textuais e de uma escorreita e rigorosa expressão escrita. 

Serão tidos em conta os seguintes parâmetros: 

a) reconstituição da intenção comunicativa veiculada pelo autor de um dado texto, por via do 

reconhecimento da relevância da adoção de mecanismos de coesão textual inevitavelmente 

promotores da sua imprescindível coerência; 

b) produção de texto, 

- exibindo uma estruturação temático-informacional relevante; 

- organizando os seus componentes em períodos gramaticais e em parágrafos, mediante a 

preocupação de expressão, apropriada e correta, de nexos semânticos e semântico- 

-pragmáticos eventualmente intencionados; 

- atualizando e relacionando, pertinentemente, as unidades do léxico; 

- observando estritamente as regras ortográficas, morfológicas e sintáticas; 

- aplicando, adequadamente, as regras de pontuação.  
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3. DURAÇÃO DA PROVA 

 

A prova escrita terá a duração de uma hora e trinta minutos, a que acresce um período de 

tolerância de trinta minutos. 

 

 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Academia das Ciências de Lisboa (2001): Dicionário da língua portuguesa contemporânea, volumes 1 

e 2. Lisboa: Academia das Ciência de Lisboa e Editorial Verbo. 

Bergström, Magnus & Neves Reis (2012): Prontuário ortográfico e guia da língua portuguesa, 51.ª 

edição, atualizada. Alfragide: Casa das Letras. 

Cunha, Celso & Lindley Cintra (1984): Nova gramática do português contemporâneo. Lisboa: Edições 

Sá da Costa. 

Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda (1999): Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua 

portuguesa, 3.ª edição totalmente revista, ampliada e coordenada por Margarida dos Anjos & 

Marina Baird Ferreira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 

Houaiss, Antônio, Mauro de Salles Villar & Francisco Manoel de Mello Franco (2002-2003): 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, volumes 1 a 6. Lisboa: Círculo de Leitores. 

Mateus, Maria Helena Mira, Ana Maria Brito, Inês Duarte, Isabel Hub Faria & Sónia Frota, Gabriela 

Matos, Fátima Oliveira, Marina Vigário, Alina Villalva (2003): Gramática da língua portuguesa, 

5.ª edição, revista e aumentada. Lisboa: Caminho. 
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Mota, Luísa Segura & Amália Mendes, com a colaboração de Graça Vicente & Graça Veloso 

(org.) (2013): Gramática do Português, 3 volumes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

Rei, José Esteves (1994): Curso de redacção II – O texto. Porto: Porto Editora. 

Silva, Emídio & António Tavares (1985): Dicionário dos verbos portugueses: conjugação e regências. 

Porto: Porto Editora, Lda. 

Tavares, Sandra Duarte (2019): Comunicar com sucesso: dicas úteis para uma comunicação clara, 

empática e emocionalmente inteligente. Alfragide: Oficina do Livro. 

Vilela, Mário (1999): Gramática da língua portuguesa, 2.ª edição. Coimbra: Livraria Almedina. Vilela, 
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PROVA ORAL 

 

 

1. ESTRUTURA DA PROVA 

 

Entrevista. 

 

 

2. PROGRAMA 

 

A prova oral tem, igualmente, por objetivo avaliar a macrocompetência comunicativa do 

candidato. Incidindo sobre (i) as motivações subjacentes à sua opção por um Curso de Mestrado 

em Ensino, (ii) as expectativas relativamente ao exercício individual da docência numa 

determinada especialidade e (iii) eventuais propostas de incremento de medidas tendentes a 

impulsionar o exercício cientificamente rigoroso e pedagogicamente adequado da profissão,  

a prova prestada será avaliada em função dos seguintes critérios: 

- estruturação gramaticalmente coesa de informação relevante, revelando, de forma 

coerente, o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica: 50%; 

- seleção adequada e variada de elementos do léxico, garantindo a existência de coesão 

ao nível da sua efetiva atualização no discurso: 25%; 

- fluência do discurso, fazendo uso eficaz dos recursos rítmicos e melódicos da língua 

falada: 25%. 

 

 

3. DURAÇÃO DA PROVA 

 

A prova oral durará entre dez e quinze minutos. 

 

 

 

 

Vila Real e UTAD, 22 de abril de 2022. 


