
 

 

 

 

EMENTÁRIO 

Curso: Direito 

Disciplina: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 

Período: 1º                                                                         Carga horária: 36 h/a 

 

EMENTA 

Disciplina de Língua Portuguesa direcionada ao estudo dos aspectos textuais e 
normativos da língua. Análise, produção e re-escrita de textos com base na 
adequação linguística, na funcionalidade da língua e das normas gramaticais. 
 

OBJETIVO GERAL 

Promover nos discentes o domínio da leitura, interpretação textual, bem como 
da produção escrita, consoante as normas gramaticais, de modo a 
proporcionar um bom desempenho linguístico acadêmico e profissional. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desenvolver a leitura e a interpretação de textos de linguagem verbal e não 
verbal, a fim de desenvolver a leitura crítica de textos do cotidiano social e 
jurídico; 
Produzir textos argumentativos a partir de situações-problema motivadas por 
outros textos de gêneros diversos; 
Aperfeiçoar o uso/domínio da norma padrão da língua por meio da re-escrita de 
textos. 
 
METODOLOGIA 

Aulas expositivas; 
Estudos dirigidos com base em textos do cotidiano social e jurídico; 
Produção de textos argumentativos; 
Resolução de exercícios; 
Consulta e pesquisa na gramática normativa. 
 
AVALIAÇÃO 
 
O processo avaliativo será realizado mediante a participação dos discentes nas 
atividades sugeridas para a disciplina: produção textual escrita, resolução de 
questões objetivas e subjetivas. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1- Aspectos Textuais 
1.1 – Língua, linguagem, variação e adequação linguística; 
1.2 – Tipologia, modalidades e gêneros textuais/discursivos; 
1.3 – Leitura e interpretação textual (linguagem verbal e não verbal); 
1.4 – Elementos da textualidade: Coesão e coerência; 
1.5 - Argumentação: estratégias argumentativas e os operadores 

argumentativos; 
1.6 - Produção textual: texto dissertativo-argumentativo. 

 
2- Aspectos Normativos 
 2.1 – Ortografia e semântica: emprego e sentido de palavras, o novo acordo 

ortográfico; 
 2.2 – Acentuação gráfica; 
 2.3 – Emprego e uso dos numerais e dos pronomes; 
 2.4 – Concordância verbal e nominal; 
 2.5 – Regência e crase; 
 2.6 – Pontuação. 
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