
 Estrutura do 1.º teste do 1.º período – 8.º A e B 
 

Grupo I – Compreensão oral – 10 pontos (tempo de resolução recomendado – 15 minutos) 

Audição de um texto informativo: 

 Perguntas de escolha múltipla, de associação, de resposta curta, de 

correspondência e/ou de ordenação. 

 

Grupo II - Leitura - 45 pontos  

A) Texto informativo: (tempo de resolução recomendado – 10 minutos) 

 Perguntas de escolha múltipla, de associação, de resposta curta, de 

correspondência e/ou de ordenação. 

B) Texto comunicacional: reportagem, texto de opinião ou crítica de cinema (tempo de 

resolução recomendado – 25 minutos) 

 Explicitação de sentidos textuais; 

 Perguntas de interpretação que exigem documentação textual; 

 Identificação das características dos textos comunicacionais. 

 

Grupo II – Gramática - 20 pontos (tempo de resolução recomendado – 15 minutos) 

Exercícios gramaticais:  

 Conjugação verbal (indicativo e conjuntivo); 

 Funções sintáticas: sujeito simples e composto, predicado, complemento direto, 

complemento indireto, complemento oblíquo, modificador, vocativo, complemento 

agente da passiva e predicativo do sujeito; 

 Classes e respetivas subclasses de palavras: nome, adjetivo, verbo, advérbio, 

interjeição, determinantes, pronome, quantificadores e preposições; 

 Frase ativa e passiva 

 

Grupo III – escrita – 25 pontos (tempo de resolução recomendado – 35 minutos) 

Escrever um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de 150 e um 

máximo de 240 palavras, de acordo com as diretrizes propostas. 

 

Ano letivo 2019 / 2020 
8.º Ano 

Etapas de estudo 

1. Estudar as características dos textos comunicacionais: reportagem, texto de opinião e crítica de cinema 

(caderno diário, site e manual – pp. 37, 47 e 51 ); 

2. Rever os exemplos de respostas registados no caderno diário;  

3. Estudar os conteúdos gramaticais – (site, caderno diário e manual pp. 31-33,53-55,89-91); 

4. Resolver os exercícios relacionados com os conteúdos gramaticais referidos (caderno de atividades); 

5. Resolver o teste de preparação do site, enviá-lo para o Mestre Finezas (mestrefinezas.escola@gmail.com). 

6. Comparar as soluções com as respostas dadas. 
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