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OBJETIVOS  O objetivo deste curso é fornecer aos alunos os instrumentos necessários para 
que possam aperfeiçoar gradualmente a língua portuguesa que lhes consentem 
uma correta comunicação escrita e oral.  Este curso tem como objetivo retomar e 
consolidar os tópicos gramaticais tratados durante o curso intermédio e, 
paralelamente, introduzir outros aspectos gramaticais. Este curso tem o objetivo 

também fazer com que os alunos alcancem um nível avançado na conversação e 

também nas atividades escritas de tradução/versão de artigos/filmes de interesse 
comum.  

 

 

 

 

CONTEÚDOS Revisão dos seguintes aspectos gramaticais: 

 A morfologia e a sintaxe. 
 Os substantivos, os adjetivos, os comparativos e os superlativos. 
 Os artigos; os pronomes.  
 O Verbo: Modo Indicativo, Subjuntivo (Presente, Imperfeito e Futuro) e 

Imperativo  
 Os advérbios; as preposições; as expressões idiomáticas e os “falsos 

cognatos”. 
 A Regência Verbal e Nominal 
 Leitura de textos e visão de programas em português (internet) e relativo 

comentário escrito e oral.  
 Redação em língua portuguesa.  

 Resumo em português de notícias extraídas 

de jornais e/ou revistas (italiano e/ou 
brasileiras). 

 Exercitação gramatical escrita. Mediação linguística escrita e oral. A língua 
portuguesa no mundo: as variantes linguísticas. Aspectos da civilização 
brasileira (filme/documentários em português) e aprofundamento oral e 
escrito. 

 Conversação. 

 

 

 

MODALIDADE DE AVALIAÇÃO  

Prova de rendimento  Avaliação continua X  

Tipologia das provas:     

ESCRITA  X ORAL/PRÁTICA X  
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