NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION
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PORTUGUESE FIRST ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER III
Time: 2½ hours

100 marks

PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
1.

This question paper consists of 4 pages. Please check that your question paper is
complete.

2.

Answer ALL questions in the Answer Book.

3.

Number your answers exactly as the questions are numbered.

4.

Start each section on a new page.

5.

It is in your own interest to write legibly and to present your work neatly.
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COMPOSIÇÃO / ESSAY

PERGUNTA 1
Redija um texto expositivo-argumentativo em cerca de 300–350 palavras sobre um dos
tópicos listados. Fundamente o seu ponto de vista recorrendo aos argumentos
necessários e ilustre cada um deles com, pelo menos, um exemplo significativo.
O seu texto deve demonstrar o recurso a estratégias adequadas à defesa de um ponto de
vista, sem desvios do tema proposto. Deve ser coerente e coeso, com um discurso bem
estruturado (introdução, desenvolvimento, conclusão), com utilização de conetores frásicos
adequados e diversificados e correção nos planos lexical, morfológico, sintático, ortográfico
e de pontuação, com marcação correta dos parágrafos e respeito pelo limite de palavras.
O melhor conselho que a minha mãe me deu ...
OU
PERGUNTA 2
Observe a figura e redija uma composição sobre um tópico que lhe venha à mente. Dê
um título adequado à sua composição.

OU
PERGUNTA 3
Redija um texto no qual discorra sobre as contrariedades/facilidades que já vivenciou.
Ilustre as suas reflexões com exemplos significativos.
Não se esqueça de prestar atenção ao seguinte:
CONTEÚDO
Conhecimento demonstrado no texto
escrito.
Foco no tema dado, sem digressões.
Coerência em termos de ideias.
Detalhes que sirvam de apoio ao texto
escrito.
Evidência de planeamento do tema com
subordinação à introdução,
desenvolvimento e conclusão.
Apresentação.

NÍVEL DE LINGUAGEM E GRAMÁTICA
APLICADA
Regras do formato desejado.
Correção gramatical.
Construção do texto – coerência e coesão.
Vocabulário adequado.
Elevação de vocabulário apropriado a uma
primeira língua.
Estilo, registo linguístico.
Evidência de que efetuou uma prova de
leitura ao texto por si redigido.
50 marks
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REDIGIR UM TEXTO UTILITÁRIO/
LONGER TRANSACTIONAL TEXT

PERGUNTA 4
Recebeu o prémio "matric" do ano. Em cerca de 150 palavras, redija a mensagem na
qual recorde os destaques do ano. A sua mensagem será publicada no blogue da escola.
O texto por si desenvolvido deve primar pela coerência e coesão, com argumentos
lógicos bem articulados e devidamente suportados. Estruture bem o seu discurso
(introdução, desenvolvimento, conclusão), com recurso a conetores frásicos adequados e
diversificados.
Não se esqueça de prestar atenção à informação da tabela da Secção A.
30 marks
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SECÇÃO C

REDIGIR UM TEXTO INFORMATIVO / SHORTER TEXT

PERGUNTA 5
Em cerca de 150 palavras, redija a carta na qual se candidata à posição anunciada.
OPERADOR DE CENTRO DE
ATENDIMENTO
Procuramos alguém com uma fala
bem articulada para o nosso centro
de atendimento em Luanda.
Os candidatos devem ter no mínimo
o décimo segundo ano e dominar
tanto a língua portuguesa como a
língua inglesa. Horas de trabalho:
das 15:00 às 21:00 horas.
O salário inclui benefícios como
férias e auxílio para seguro médido.
Contactar:
Josiane Massinga
Av. Mao Tse Tung, nº 298
Maputo
O curriculum vitae deve ser
acompanhado de uma carta.
O texto por si desenvolvido deve primar pela coerência e coesão. Construa bem o seu
discurso (introdução, desenvolvimento, conclusão), recorrendo a conetores frásicos
apropriados ao contexto.
Não se esqueça de prestar atenção à informação da tabela da Secção A.
20 marks
Total: 100 marks
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