CONCURSO ESPECIAL DOS ESTUDANTES INTERNACIONAIS
PROVA DE DOMÍNIO DA LÍNGUA PORTUGUESA

PROVA ESCRITA, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA1
1. Objeto de avaliação
O objeto de avaliação da prova corresponde a conhecimentos da língua portuguesa relevantes para a
progressão nos ciclos de estudo do IUCS. Estes conhecimentos visam satisfazer as necessidades de um aluno
estrangeiro a nível da compreensão e da expressão orais e escritas.
2. Conteúdos programáticos
• A fonologia da língua portuguesa
Vogais, consoantes, ditongos, sons nasais
Noções de fonética
Acentuação
Prosódia portuguesa
• Áreas lexicais variadas, que encerram os objetivos de servir em situações específicas e, simultaneamente,
diversas, como:
A apresentação
As fórmulas sociais formais e informais
Os numerais
O alojamento (comprar, vender, alugar)
O vestuário (tamanhos, cores, compras, dinheiro)
A alimentação
Apresentar uma reclamação
Preencher um impresso
As horas
Os dias da semana
Os meses (as festas do ano, os feriados)
As estações do ano
O tempo meteorológico
A orientação e os transportes
As atividades do quotidiano
As relações familiares e os sentimentos
As caraterísticas e as descrições
Os estados físicos e psicológicos
O corpo humano
A doença, a dor
Ao telefone, marcar consulta, queixar-se
As mensagens, os emails
O trabalho, as profissões
Os tempos livres
O desporto
As tradições, portuguesas e não só
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•

Sintaxe da língua portuguesa e conteúdos gramaticais para estruturar o discurso e produzir sentido,
tais como:
Pronomes pessoais sujeito, de complemento direto e indireto, etc.
- O lugar do pronome
Artigos definidos e indefinidos
Substantivos
Preposições e regências
Verbos regulares e irregulares:
- Infinitivo pessoal e impessoal
- O particípio passado
- Tempos do modo indicativo
→Simples: presente, pretérito perfeito simples, pretérito imperfeito, futuro
→Compostos: pretérito perfeito composto e pretérito mais-que-perfeito composto
- Tempos do modo conjuntivo:
→ Pretérito imperfeito, presente e futuro
- O modo imperativo
- O condicional
Estar a + V
Começar a + V
Acabar de + V
Precisar de + V
Ter de + V
Adjetivos (concordâncias)
Advérbios de lugar
Pronomes demonstrativos
Pronomes possessivos
Pronomes indefinidos
Pronomes interrogativos

3. A Prova de Domínio da Língua Portuguesa
3.1. Caraterização e estrutura
A prova escrita divide-se em duas partes:
→ A 1ª parte, vale 50%, e consiste numa prova de verificação da compreensão oral e da produção
escrita simples:
A prova consiste na audição de três curtos textos áudio e em mostrar a compreensão desses textos
áudio através de respostas:
- de V ou F relativamente a afirmações sobre o texto ouvido,
- de preenchimento de textos lacunares,
- curtas.
→ A 2ª parte, vale 50%, e consiste numa prova de verificação da compreensão escrita e da capacidade
de produção escrita.
A prova consiste num texto, sobre um tema qualquer, que tanto pode ser retirado de um livro,
como de um jornal ou de uma revista.
Este texto é seguido de algumas perguntas de interpretação.
As respostas devem ser ser coerentes e completas.
3.2. Critérios gerais de classificação
• A prova é cotada para 20 valores;
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As respostas ilegíveis, ou que não possam ser claramente identificadas, são classificadas com zero
pontos.

3.
Bibliografia e Webgrafia útil para a prova mas também para continuar a aperfeiçoar a língua ao
mesmo tempo que o aluno vai apreendendo a cultura portuguesa
Artigos alimentares, de higiene, de limpeza, roupa, calçado, acessórios, roupas de casa, etc.
https://www.elcorteingles.pt/supermercado/sm2/login/portada.jsp?_requestid=341303
http://www.laredoute.pt/
Bibliotecas Municipais do Porto http://bmp.cm-porto.pt/
Casa da Música, Porto http://www.casadamusica.com/
Cinema Português http://www.cinemaportugues.info/
Coelho, Luisa; Oliveira, Carla (2015). Português em Foco 1. Níveis A1, A2. Lisboa: Lidel
Coelho, Luisa; Oliveira, Carla (2015). Português em Foco 2. Níveis B1. Lisboa: Lidel
Coimbra, Olga Mata; Leite, Isabel (2011). Gramática Activa 1. Níveis A1, A2 e B1. Lisboa: Lidel
Coimbra, Olga Mata; Leite, Isabel (2011). Gramática Activa 2. Níveis B1, B2 e C1. Lisboa: Lidel
Desenhos animados Ruca em português europeu https://www.youtube.com/watch?v=tHdRnmWMrXc
(ver mais propostas em Rádio e Televisão, mais abaixo.)
Díaz, Ana (2013). Falsos Amigos. Português-Espanhol, Español-Portugués. Níveis A1, A2, B1 e B1+.
Lisboa: Lidel
Dicionário Priberam, Língua portuguesa https://dicionario.priberam.org//chalota
Henriques, Teresa Sousa; Freitas, Frederico de (2011). Qual é a dúvida? Níveis B1, B2 e C1. 2ª Edição.
Lisboa: Lidel
Jornal Ípsilon (cultura) http://www.publico.pt/culturaipsilon O Público http://www.publico.pt
Malcata, Hermínia (2016). Hoje em dia. Lisboa: Lidel
Nobre, Eduardo (1986). Dicionário de calão. Lisboa: Publicações D. Quixote
Ordem dos Farmacêuticos https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/diadofarmaceutico/apresentacao/
Ordem dos Médicos Dentistas http://www.omd.pt/publico/criancas
Rádio e Televisão https://www.rtp.pt/play/programas
(Propostas em português europeu: desenhos animados, séries e telenovelas portuguesas, concursos,
programas informativos, documentários e programas sobre temas diversos como a história, o
ambiente, o desporto, a música, etc.)
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Rosa, Leonel Melo (2008). Vamos lá começar! Exercícios de vocabulário. Níveis A1, A2 e B1. Lisboa:
Lidel
Ruela, Isabel (2015).Vocabulário temático. Níveis A1, A2, B1 e B2. Lisboa: Lidel
Serralves, parque, museu, etc. http://www.serralves.pt/pt/
Tavares, Ana (2012). Avançar Português. Lisboa: Lidel
Teatro Nacional São João, Porto http://www.tnsj.pt/home/index.php
Turismo, a página do turismo do Porto e do Norte de Portugal http://www.portoenorte.pt/pt/
Uniarea – Entrevistas com estudantes de vários cursos
http://uniarea.com/conversa-um-aluno-ciencias-farmaceuticas/
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