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Síntese dos conteúdos programáticos de Português – 10º ano  

 

Cursos Científico-Humanísticos  

 

 

 

Compreensão Oral  

 

 Reportagem  

 Documentário  

 Anúncio publicitário 

 

 

Expressão Oral  

 

 Síntese  

 Apreciação crítica (de reportagem, de documentário, de entrevista, de livro, de filme, de 

exposição ou outra manifestação cultural)  

 

 

Expressão Escrita  

 

 Síntese  

 Exposição sobre um tema  

 Apreciação crítica  

 

Leitura  

 

 Relato de viagem  

 Artigo de divulgação científica  

 Exposição sobre um tema 

 Apreciação crítica (de filme, de peça de teatro, de livro, de exposição ou outra 

manifestação cultural)  
 

 

 

Educação Literária 

 

 

1. Poesia trovadoresca  

 

 Cantigas de amigo (quatro cantigas) 

 

 Cantigas de amor (duas cantigas)   

 

 Cantigas de escárnio e maldizer (duas cantigas)  
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2. Fernão Lopes, 

 

 Crónica de D. João I:  
          - excertos de 2 capítulos (11, 115 ou 148 da 1.ª Parte)  
 

3. Gil Vicente, 

  

 Farsa de Inês Pereira (integral)  
 

               OU  

 

 Auto da Feira (integral)  
 

 

4. Luís de Camões, Rimas  

 

 Redondilhas (quatro)  

 Sonetos (oito)  
 

5. Luís de Camões, Os Lusíadas:  

 

- visão global;  

- a constituição da matéria épica: canto I, ests. 1 a 18; canto IX, ests. 52, 53, 66 a 70, 89 

a 95; canto X, ests. 75 a 91;  

- reflexões do Poeta: canto I, ests. 105 e 106; canto V, ests. 92 a 100; canto VII, ests. 

78 a 87; canto VIII, ests. 96 a 99; canto IX, ests. 88 a 95; canto X, ests. 145 a 156.  
 

 

6. História Trágico-Marítima: 

  

“As terríveis aventuras de Jorge de Albuquerque Coelho (1565)” (excertos). 

 
 

 

 

 

 

Gramática  

 

 
1. O português: génese, variação e mudança  
1.1. 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);  
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 - o português contemporâneo (a partir do século XIX).  

 

1.2. Fonética e fonologia  
 a) processos fonológicos de inserção: prótese, epêntese e paragoge;  

 b) processos fonológicos de supressão: aférese, síncope e apócope;  

 c) processos fonológicos de alteração: sonorização, palatalização, redução 

 vocálica, contração (crase e sinérese), vocalização, metátese, assimilação e 

dissimilação.  

 

1.3. Etimologia  
 a) étimo;  

 b) palavras divergentes e palavras convergentes.  

1.4. Geografia do português no mundo  

 a) português europeu e português não europeu;  

 b) principais crioulos de base portuguesa.  

 

 

2. Sintaxe  

2.1. Funções sintáticas  
 a) retoma e consolidação das funções sintáticas estudadas no Ensino Básico, a 

saber:  

 

 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.  

 

2.2. A frase complexa: coordenação e subordinação  

 a) retoma e consolidação dos seguintes conteúdos estudados no Ensino Básico:  

 - 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.  

 

3. Lexicologia  

3.1. Arcaísmos e neologismos.  
3.2. Campo lexical e campo semântico.  

3.3. Processos irregulares de formação de palavras: extensão semântica, empréstimo, 

amálgama, sigla, acrónimo e truncação.  

 

 

 

 

 

 


