Condições Especiais de Acesso e Ingresso ao Ensino Superior
Provas Especialmente Destinadas a Avaliar a capacidade de frequência do Ensino Superior dos
Maiores de 23 anos

ÁREAS DE CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS
Descrição dos Capítulos
1. O português: génese, variação e mudança
- . Principais etapas da formação e da evolução do português
a) do latim ao galego-português: - o latim vulgar e a romanização; - substratos e superstratos; - as
principais línguas românicas.
b) do português antigo ao português contemporâneo:
- O português antigo (séculos XII-XV);
- O português clássico (séculos XVI-XVIII);
- O português contemporâneo (a partir do século XIX).
Fonologia
– Nível Prosódico
Propriedades prosódicas.
Constituintes prosódicos
– Frase fonológica.
Entoação.
Pausa
Semântica lexical
– Estruturas lexicais
– Relações entre palavras.
relações semânticas
– Significação lexical
– Neologia
– Estruturas lexicais
Semântica frásica
– Valor semântico da estrutura frásica
– Referência deíctica
deixis (pessoal, temporal e espacial).
anáfora e coreferência
– Expressões nominais.
Valor dos adjetivos.
Valor das orações relativas.
Valores referenciais
– Tempo, aspeto e modalidade
Sintaxe
-- Funções sintáticas
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a): sujeito, predicado, vocativo, complemento direto, complemento indireto, complemento oblíquo,
predicativo do sujeito, complemento agente da passiva, modificador, modificador do nome
(restritivo e apositivo);
b) predicativo do complemento direto, complemento do nome e complemento do adjetivo.
-- A frase complexa: coordenação e subordinação
a) orações coordenadas copulativas, adversativas, disjuntivas, conclusivas e explicativas; - orações
subordinadas substantivas (relativas e completivas), adjetivas (relativas restritivas e explicativas) e
adverbiais (causais, temporais, finais, condicionais, consecutivas, concessivas e comparativas); oração subordinante;
b) divisão e classificação de orações.
. Pragmática e Linguística textual
– Interação discursiva.
discurso.
força ilocutória
. princípios reguladores da interação discursiva
– Adequação discursiva
– Reprodução do discurso no discurso
modos de relato do discurso.
verbos introdutores de relato do discurso
– Texto
- O verbal e o visual
– A imagem fixa e em movimento.
funções informativa e explicativa
– Paratextos
– Tipologia textual
. Textos informativos diversos e os seguintes dos domínios transacional e educativo:
– Artigos científicos e técnicos
– Verbetes de dicionários e enciclopédias
– Declaração
– Requerimento
– Contrato
– Regulamento
– Relatório
Textos narrativos e descritivos
. Resumo de textos informativo-expositivos
. Síntese de textos informativo-expositivos
. Lexicologia
Arcaísmos e neologismos.
- Campo lexical e campo semântico.
-. Processos irregulares de formação de palavras: extensão semântica, empréstimo, amálgama, sigla,
acrónimo e truncação.
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