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COTAÇÕES

GRUPO I

1. ..................................................................................................................... 5 pontos

2. ..................................................................................................................... 7 pontos

3. ..................................................................................................................... 7 pontos

4. ..................................................................................................................... 7 pontos

5. ..................................................................................................................... 6 pontos

6. ..................................................................................................................... 7 pontos

7. ..................................................................................................................... 3 pontos

8. ..................................................................................................................... 3 pontos

9. ..................................................................................................................... 5 pontos
__________________

50 pontos

GRUPO II

1. ..................................................................................................................... 4 pontos

2. ..................................................................................................................... 4 pontos

3. ..................................................................................................................... 6 pontos

4. ..................................................................................................................... 6 pontos
__________________

20 pontos

GRUPO III

.............................................................................................................................................. 30 pontos

__________

TOTAL .................................................... 100 pontos
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

1.  A classificação a atribuir a cada item deve ser sempre uma das cotações incluídas nos respectivos

critérios específicos de classificação.

2.  Sempre que o examinando não responder a um item, a(s) respectiva(s) célula(s) da grelha de

classificação deve(m) ser trancada(s).

3.  A ilegibilidade ou a ambiguidade da resposta implicam a atribuição de zero pontos.

4.  Se o examinando apresentar mais de uma resposta ao mesmo item e não anular, clara e

inequivocamente, a(s) resposta(s) que considerar incorrecta(s), só a primeira deve ser classificada.

5.  Na(s) página(s) em branco que se encontra(m) no final da prova, se o examinando se enganar na

identificação de um item, ou se a omitir, mas, pela resposta apresentada, for possível identificar

inequivocamente esse item, a resposta deve ser classificada.

Grupos I e II

6. Nos itens de associação, de escolha múltipla e de verdadeiro/falso, devem:

– ser atribuídos zero pontos às respostas em que o examinando indicar mais opções do que a(s)

pedida(s);

– ser classificadas as respostas em que o examinando, embora não respeitando a instrução dada,

indicar, de forma inequívoca, as opções escolhidas.

7. Nos itens de completamento e de resposta curta, sempre que a resposta incluir elementos que

excedam o solicitado, estes não devem ser tidos em conta, desde que não entrem em contradição

com os elementos pedidos (por exemplo, se, na resposta a um item em que são pedidos três

elementos, o examinando referir cinco, só os três primeiros devem ser considerados). Se existir

contradição, a resposta deve ser classificada com zero pontos.

8.  Nos itens de composição curta, se a resposta incluir elementos a mais que entrem em contradição

com os elementos pedidos, deve ser classificada com zero pontos.

9.  Nos itens do Grupo I em que é avaliada a correcção linguística, devem ser tidos em conta os erros

sintácticos, morfológicos, lexicais, ortográficos* e de pontuação.

Grupo III

10.  Os níveis de desempenho que se descrevem referem-se a aspectos relativos ao tema e ao tipo de

texto, aos mecanismos de coerência e de coesão textual, à sintaxe, ao vocabulário e à ortografia*.

Os níveis intermédios, aos quais correspondem as cotações 4 e 2, não foram explicitados, de modo

que, assim, seja possível uma maior flexibilidade na atribuição das cotações.

11.  Devem ser atribuídos zero pontos, em todos os parâmetros, aos textos com uma extensão inferior

a sessenta palavras, dado que os mesmos não permitem uma avaliação fiável da expressão

escrita.

12.  Devem ser atribuídos zero pontos, em todos os parâmetros, aos textos que não cumpram a

instrução no que respeita ao tema.

________________

* Os erros de acentuação, translineação e uso de maiúsculas e minúsculas são considerados erros ortográficos.

Um  erro ortográfico só deve ser contabilizado uma vez, sempre que se trate:

– do mesmo erro numa palavra repetida;

– de erros padronizáveis em função de uma categoria (por exemplo, a desinência da 1.ª pessoa do plural do presente do

indicativo separada da vogal temática por hífen, como em *estuda-mos).

Os erros de uso de maiúsculas e minúsculas são contabilizados, no máximo, até dois no Grupo I e até quatro no Grupo III.

V.S.F.F.
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

Leitura

ITENS RESPOSTAS
COTAÇÃO

N.º DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO

1.

Transcreve a frase «Cerca de cinquenta anos, atarracado, magro, tudo nele era

limpo, mas velho e cheio de remendos.» 

Transcreve com total fidelidade e respeitando as normas de transcrição.

5

Transcreve a frase acima indicada.

Transcreve sem total fidelidade ou desrespeitando as normas de transcrição.
4

Transcreve apenas «Cerca de cinquenta anos, atarracado, magro» ou «tudo nele

era limpo, mas velho e cheio de remendos».

Transcreve com total fidelidade e respeitando as normas de transcrição.

3

Transcreve apenas «Cerca de cinquenta anos, atarracado, magro» ou «tudo nele

era limpo, mas velho e cheio de remendos».

Transcreve sem total fidelidade ou desrespeitando as normas de transcrição.

2

Transcreve outra frase ou fragmentos de frases relativos ao aspecto físico. Por

exemplo: 

– «as canelas, nuas, finas de osso e nervo»;

– «atarracado, magro»;

– «O azul-claro dos olhos».

1

Dá outra resposta. 0

GRUPO I
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ITENS RESPOSTAS
COTAÇÃO

N.º DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO

2.

Refere três reacções dos outros clientes da esplanada. Por exemplo:

– «desassossego» (ou equivalente);

– «indignação» (ou equivalente);

– «raiva» (ou equivalente).

Dá, no máximo, quatro erros linguísticos.

7

Refere três reacções dos outros clientes da esplanada.

Dá mais de quatro erros linguísticos.

OU

Refere duas reacções dos outros clientes da esplanada.

Dá, no máximo, quatro erros linguísticos.

5

Refere duas reacções dos outros clientes da esplanada.

Dá mais de quatro erros linguísticos.

OU

Refere uma reacção dos outros clientes da esplanada.

Dá, no máximo, quatro erros linguísticos.

3

Refere uma reacção dos outros clientes da esplanada.

Dá mais de quatro erros linguísticos.
1

Dá outra resposta. 0

3.

Refere três factos relativos à aparência e às atitudes do vagabundo. Por exemplo:

– estava pobremente vestido;

– sentou-se na esplanada com «o à-vontade de um frequentador habitual»;

– descalçou-se (para refrescar os pés);

Dá, no máximo, quatro erros linguísticos.

7

Refere três factos relativos à aparência e às atitudes do vagabundo.

Dá mais de quatro erros linguísticos ou dá uma resposta constituída apenas por

citações do texto.

OU

Refere dois factos relativos à aparência e às atitudes do vagabundo.

Dá, no máximo, quatro erros linguísticos.

5

Refere dois factos relativos à aparência e às atitudes do vagabundo.

Dá mais de quatro erros linguísticos ou dá uma resposta constituída apenas por

citações do texto.

OU

Refere um facto relativo à aparência ou às atitudes do vagabundo.

Dá, no máximo, quatro erros linguísticos.

3

Refere um facto relativo à aparência ou às atitudes do vagabundo.

Dá mais de quatro erros linguísticos ou dá uma resposta constituída apenas por

citações do texto.

1

Dá outra resposta. 0

V.S.F.F.
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ITENS RESPOSTAS
COTAÇÃO

N.º DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO

4.

Dá uma resposta que revela compreensão da intencionalidade subjacente à

afixação do aviso que restringia o direito de admissão. Por exemplo: a intenção era

proibir a entrada a clientes indesejados / a pessoas cujo aspecto, comportamento

ou atitudes fossem considerados menos próprios.

Dá, no máximo, quatro erros linguísticos.

7

Dá uma resposta que revela compreensão da intencionalidade subjacente à

afixação do aviso.

Dá mais de quatro erros linguísticos.

5

Dá uma resposta que revela uma compreensão limitada da intencionalidade

subjacente à afixação do aviso. Por exemplo: a intenção era proibir a entrada a

maltrapilhos / a pessoas como o vagabundo.

Dá, no máximo, quatro erros linguísticos.

4

Dá uma resposta que revela uma compreensão limitada da intencionalidade

subjacente à afixação do aviso. 

Dá mais de quatro erros linguísticos.

2

Dá outra resposta. 0

5.

Transcreve as seguintes frases / expressões reveladoras de tristeza: 

– «O azul-claro dos olhos embaciou-se-lhe.»;

– «em tom baixo e magoado». 

Transcreve as seguintes frases reveladoras de humor e ironia: 

– «Aqui para nós, também me não parecem lá grande coisa.»; 

– «E diga à gerência que os deixe ficar.» («Por mim, não me importo.»)

Transcreve com total fidelidade e respeitando as normas de transcrição.

6

Transcreve as quatro frases / expressões acima indicadas.

Transcreve sem total fidelidade ou desrespeitando as normas de transcrição.

OU

Transcreve três das frases / expressões acima indicadas.

Transcreve com total fidelidade e respeitando as normas de transcrição.

5

Transcreve três das frases / expressões acima indicadas.

Transcreve sem total fidelidade ou desrespeitando as normas de transcrição.
4

Transcreve duas das frases / expressões acima indicadas.

Transcreve com total fidelidade e respeitando as normas de transcrição.
3

Transcreve duas das frases / expressões acima indicadas.

Transcreve sem total fidelidade ou desrespeitando as normas de transcrição.

OU

Transcreve uma das frases / expressões acima indicadas.

Transcreve com total fidelidade e respeitando as normas de transcrição.

2

Transcreve uma das frases / expressões acima indicadas.

Transcreve sem total fidelidade ou desrespeitando as normas de transcrição.
1

Dá outra resposta. 0



V.S.F.F.
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ITENS RESPOSTAS
COTAÇÃO

N.º DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO

6.

Assinala correctamente, como verdadeiras ou falsas, as seis afirmações.

7

Assinala correctamente quatro ou cinco afirmações. 5

Assinala correctamente duas ou três afirmações. 3

Assinala todas as afirmações como verdadeiras.

OU

Assinala todas as afirmações como falsas.

0

7.

Assinala apenas Sábado e domingo. 3

Dá outra resposta. 0

8.

Assinala apenas fornecer alimentos aos mais necessitados. 3

Dá outra resposta. 0

9.

Redige um slogan respeitando a intenção comunicativa visada (apelo à participação

na campanha do Banco Alimentar).

Utiliza estratégias discursivas próprias do registo apelativo. 

Dá, no máximo, três erros linguísticos.

5

Redige um slogan respeitando a intenção comunicativa visada.

Utiliza estratégias discursivas próprias do registo apelativo, mas em termos

limitados, ou dá mais de três erros linguísticos.

OU

Redige um slogan decalcado da campanha de Novembro de 2006.

Dá, no máximo, três erros linguísticos.

3

Redige um slogan decalcado da campanha de Novembro de 2006.

Dá mais de três erros linguísticos.
1

Dá outra resposta. 0

Afirmações V F

Os primeiros bancos alimentares do mundo surgiram na Europa. X

Em 2006, havia mais de dez bancos alimentares em Portugal. X

As campanhas de recolha de alimentos nas grandes superfícies comerciais

realizam-se uma vez por ano.
X

Há empresas que oferecem os seus excedentes de produção ao Banco

Alimentar contra a Fome.
X

A separação dos alimentos recolhidos nas superfícies comerciais é feita por

pessoas que se oferecem para essa tarefa.
X

Na campanha de Novembro de 2006, foram recolhidos menos alimentos do

que em Novembro de 2005.
X



Conhecimento Explícito da Língua

ITENS RESPOSTAS
COTAÇÃO

N.º DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO

1.

Assinala apenas as quatro conjunções:

4

Assinala três conjunções e nenhuma palavra de outra classe. 3

Assinala três conjunções e uma palavra de outra classe.

OU

Assinala duas conjunções e nenhuma palavra de outra classe.

2

Assinala uma conjunção e nenhuma palavra de outra classe. 1

Dá outra resposta. 0

2.

Assinala apenas as três orações subordinadas temporais:

4

Assinala duas orações subordinadas temporais e nenhuma das outras. 3

Assinala duas orações subordinadas temporais e uma das outras. 2

Assinala uma oração subordinada temporal e nenhuma das outras. 1

Dá outra resposta. 0

GRUPO II

22/C/8

ainda que de maneira discreta.

de tal modo que ela ficou logo embaraçada.

assim que ela entrou no café. 

assim como para o acompanhante.

já que ela trazia um enorme cão pela trela. 

pois era proibida a entrada a animais.

mal ela chamou o empregado. 

quando ela pediu água para o cão.X

X

X

aliás isto

aqui ou

contudo por

cujo portanto

de quase

enquanto tudoX

X

X

X
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ITENS RESPOSTAS
COTAÇÃO

N.º DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO

3.

Identifica as três funções sintácticas:

a) vocativo;

b) predicativo do sujeito;

c) atributo (ou modificador adjectival restritivo do nome).

6

Identifica duas funções sintácticas. 4

Identifica uma função sintáctica. 2

Dá outra resposta. 0

4.

Transforma correctamente a frase:

As notícias do dia tinham / haviam sido lidas pelo Eduardo.
6

Transforma correctamente a frase, mas omite o agente da passiva.

OU

Transforma correctamente a frase, mas introduz uma alteração no conteúdo

informacional do sujeito ou do complemento directo:

A notícia do dia tinha/havia sido lida pelo Eduardo.

OU

As notícias tinham/haviam sido lidas pelo Eduardo.

OU

Elas tinham/haviam sido lidas pelo Eduardo.

OU

As notícias do dia tinham/haviam sido lidas por ele.

4

Dá outra resposta. 0
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Expressão Escrita

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO

PARÂMETROS
COTAÇÕES

5 4 3 2 1

T
e
m

a
 e

 t
ip

o
lo

g
ia

A

Cumpre integralmente a

instrução no que diz respei-

to ao tema e ao tipo de

texto, tratando, sem des-

vios, o tema proposto e redi-

gindo um texto narrativo-

-descritivo, incluindo um

perfil de personagem.

N

Í

V

E

L

I

N

T

E

R

M

É

D

I

O

Cumpre globalmente a

instrução num aspecto e só

parcialmente no outro, redi-

gindo um texto narrativo-

-descritivo com desvios te-

máticos ou tratando o tema

proposto num texto de outro

tipo, embora de registo

predominantemente narra-

tivo-descritivo.

N

Í

V

E

L

I

N

T

E

R

M

É

D

I

O

Cumpre a instrução de

forma muito vaga no que

diz respeito ao tema e de

modo indefinido no que diz

respeito ao tipo de texto.

C
o
e
rê

n
c
ia

 e
 p

e
rt

in
ê
n
c
ia

d
o
 c

o
n
te

ú
d
o

B

Redige um texto que respeita

plenamente os tópicos dados

– apresentação da persona-

gem e respectivo perfil físico

e/ou psicológico;  circunstân-

cias em que ocorreu o

contacto inicial; motivo(s)

justificativo(s) da escolha

efectuada – e que  se desen-

volve numa progressão

coerente, com um desfecho

adequado.

Redige um texto que res-

peita globalmente os tópicos

dados, embora com desvios

e alguma ambiguidade. Não

consegue manter de modo

consistente a coerência do

enunciado, mas as lacunas

ou insuficiências não afec-

tam gravemente a lógica do

texto.

Redige um texto que des-

respeita quase totalmente

os tópicos dados. Produz

um discurso inconsistente,

transmitindo informação am-

bígua ou confusa.

E
s
tr

u
tu

ra
 e

 c
o
e
s
ã
o

C

Redige um texto com estru-

tura bem definida. Segmenta

as unidades de discurso (por

exemplo, usando parágrafos

e marcadores de discurso

directo) de acordo com essa

estrutura. Usa processos va-

riados de articulação inter-

frásica (substituições nomi-

nais / pronominais; concor-

dância de tempos, modos e

pessoas verbais; selecção

de organizadores e conec-

tores susceptíveis de ex-

pressarem relações diversifi-

cadas).

Utiliza a pontuação de modo

sistemático, pertinente e in-

tencional, demonstrando

compreensão da função cla-

rificadora e expressiva dos

sinais de pontuação.

Redige um texto estruturado

de forma satisfatória, ainda

que com algum dese-

quilíbrio e descontinuidade

no plano da progressão

narrativa ou da utilização

dos marcadores do discurso

directo. Manifesta um domí-

nio razoável de processos

de articulação interfrásica

(com algumas estruturas

subordinadas, mas ainda

com predominância de

conexão linear e repetitiva e

com algumas ambiguida-

des).

Utiliza os sinais de pontua-

ção principalmente para

marcar pausas, sem seguir

sistematicamente as re-

gras, ainda que tal não

afecte a inteligibilidade do

texto.

Redige um texto sem recur-

so a mecanismos de estru-

turação. Organiza o texto

de modo muito elementar

ou indiscernível, com repe-

tições e lacunas geradoras

de rupturas de coesão.

Utiliza os sinais de pontua-

ção de modo aleatório, com

infracções das regras ele-

mentares, ou não os utiliza.

GRUPO III
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Nota 1 – Sempre que, em qualquer parâmetro, o texto produzido pelo examinando ficar aquém do que é exigido

para a cotação um, deve ser atribuída a cotação zero no parâmetro em que tal se verifique.

Nota 2 – Se o examinando não cumprir a extensão requerida, a resposta deve ser desvalorizada, de acordo com

a seguinte tabela:

PONTOS

DE DESCONTO
DESCRIÇÃO

1
Afasta-se pouco da extensão requerida, produzindo um texto com 

110 / 139 ou 241 / 270 palavras.

2
Afasta-se muito da extensão requerida, produzindo um texto com

menos de 110 (mas mais de 60) ou mais de 270 palavras.

PARÂMETROS
COTAÇÕES

5 4 3 2 1

S
in

ta
x
e

D

Manifesta um bom domínio

das estruturas sintácticas da

língua, construindo correc-

tamente as frases, selec-

cionando processos varia-

dos de conexão intrafrásica

e utilizando correctamente

os sistemas de concordân-

cias, flexão verbal e  regên-

cias.

N

Í

V

E

L

I

N

T

E

R

M

É

D

I

O

Manifesta um domínio acei-

tável das estruturas sintác-

ticas mais comuns da língua,

apresentando pequenos

erros / falhas não  sistemá-

ticos, sem conduzir a mal-

-entendidos.

N

Í

V

E

L

I

N

T

E

R

M

É

D

I

O

Manifesta um controlo mui-

to limitado das estruturas

sintácticas, recorrendo a

formas gramaticais simples,

marcadas por repetições e

erros que prejudicam a

inteligibilidade. 

V
o
c
a
b
u
lá

ri
o

E

Utiliza vocabulário adequado

e diversificado, com recurso

a estratégias substitutivas e

procedimentos de modali-

zação (advérbios e adjecti-

vos, por exemplo).

Utiliza vocabulário ajustado

ao conteúdo, mas pouco

variado e um tanto conven-

cional, eventualmente com

confusões pontuais que, no

entanto, não perturbam a

comunicação.

Utiliza vocabulário muito

elementar e restrito, com

elevado grau de redundân-

cia e, por vezes, com grave

inadequação.

O
rt

o
g
ra

fi
a

F

Não dá erros ortográficos ou

dá-os apenas de forma

esporádica e em palavras

pouco frequentes ou em

formas instáveis (como no

caso de alguns compostos).

Dá alguns erros ortográfi-

cos, mas não de modo

sistemático (por exemplo,

três ou quatro erros em 100

palavras).

Dá um número significativo

de erros ortográficos, que

afectam muitas vezes a

inteligibilidade (por exem-

plo, sete ou oito erros em

100 palavras).


