Ficha W~ 2 (parte variável)
Disciplina: Língua Italiana IV
I Código: HE 085 I Turma: A
Natureza:
( ) anual
(X) semestral
aul·as teóricas: 02
Carga
aulas práticas: 02
horária:
estágio: ................. Total: 60
Créditos: 03
Pré-requisito: HE 084
Co-requisito: ..............................................................................................................
OBJETIVO: aperfeiçoamento do processo de automatização das estruturas da língua
falada; exercitar em nível avançado a leitura e a compreensão de textos; desenvolver a
expressão escrita em nível mais complexo e elaborado; refletir sobre a gramática e a
pragmática da língua.
Expressão oral: conversação a partir de temas propostos
Análise de textos. Exemplos de linguagens setoriais.
Prática de redação
Complementação do estudo das estruturas sintáticas.

I PROGRAMA:
Elementos estruturais e gramaticais: Superlativo relativo . Secando termine di paragone: di/che/a/di
quanto.
Comparativi
e
superlativi
irregolari.
Trapassato
prossimo.
lndefiniti:
alcuno/qualche/nessuno. Congiuntivo con verbi impersonali: bisogna che... Preposizioni. Frasi
relative con congiuntivo. Congiuntivo passato. Si impersonale/passivante . Part.Pron: ne.
lndefiniti:qualunque/qualsiasi. Particella pronominale: ci. Posizione avverbi:anche. Frasi scisse.
Plurale di nomi e aggettivi in ca/ga , co/go . Elementos funcionais : Confrontare dati. Esprimere il
massimo gradi di gradimento. Esprimere quantità indefinite. Raccontare per lettera un'avventura.
Esprimere eventualità. Capire annunci di lavoro. Scrivere una letera di candidatura. Discutere i pro
e i contra di una questione. Scrivere un CV. Fare un test ecologico. Dare istruzioni, consigli ,
regale .. Vietare. Capire il gradi di formalità di un testo. Scrivere una lettera di protesta .

I PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS:

Aulas expositivas, atividades de grupo, seminários.

I

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: Exames escritos e orais, seminários, tarefas de
casa.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:
COSTA, R. Viaggio nell 'italiano. Loescher, 1996.
DARDANO, M. e TRIFONE P. Grammatica Italiana. Zanichelli, Firenze, 1992.
DEVOTO,G- OLI , G. Il Devoto-O/i 20/4, Mondadori, Milano, 2014

Validade: 2° Semestre
Professor: Silvia Pozzati
Coordenador da Área: Ernani Fritoli
Chefe do De artamento:Liana Leão

Assinatura: ........ ..
Assinatura: .., A.J'o_...._J
Prof!. Dr2. Liana de Cam 'rgo le.io
Chefe de Departamento de Letras
Estrangeiras Modernas I Matrícula 1387 ~
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