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COTAÇÕES

1.  ........................................................................................................................................... 15 pontos

2.  ........................................................................................................................................... 15 pontos

3.  ........................................................................................................................................... 15 pontos

4. ........................................................................................................................................... 20 pontos

5.

5.1.  .................................................................................................................................... 20 pontos

5.2.  .................................................................................................................................... 20 pontos

6. ........................................................................................................................................... 20 pontos

7.  ........................................................................................................................................... 75 pontos

TOTAL ................................................................................................................................. 200 pontos



CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho, a que correspondem
cotações fixas expressas obrigatoriamente em números inteiros.

Serão invalidadas e classificadas com zero pontos as respostas que não correspondam às
actividades solicitadas, independentemente da qualidade linguística do texto produzido.

Apesar de ser preferível que os itens sejam realizados pela ordem em que são apresentados, o
não cumprimento desta recomendação, desde que não afecte a qualidade das respostas, não
implicará qualquer tipo de desvalorização.

Para a generalidade dos itens são considerados três níveis (N1, N2 e N3), dos quais são descritos
os níveis N1 e N3.

Para a tarefa final são considerados cinco níveis (N1, N2, N3, N4 e N5) em cada parâmetro
(competência pragmática e competência linguística), dos quais são descritos os níveis N1, N3 e N5.

Os níveis intercalares de cotação, que não se encontram descritos, visam enquadrar as respostas
que não correspondem exactamente aos outros níveis.

Qualquer resposta que apresente um desempenho inferior ao nível mais baixo que se encontra
descrito deverá ser classificada com zero pontos.

A ambiguidade ou a ilegibilidade da resposta implica a atribuição da classificação de zero pontos.

Nos itens de resposta fechada, se o examinando fornecer mais respostas do que as pedidas, será
atribuída a classificação de zero pontos.

Nos itens de resposta aberta, se o examinando apresentar mais do que uma resposta, será
classificada apenas a primeira.

Nos itens de produção escrita (curta, média ou longa) de resposta aberta, o desvio do tema
proposto implica a atribuição da classificação de zero pontos.

Os itens são todos classificados independentemente.
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

1.  ............................................................................................................................................ 15 pontos

2.  ............................................................................................................................................ 15 pontos

Chave:
2.1.  en el 2.6.0 de la

2.2.  al 2.7.0 por 

2.3.  a la 2.8. 0 para los / con los 

2.4.  sin 2.9.0 con los / para los 

2.5.  a la 2.10.  del

3.  ............................................................................................................................................ 15 pontos

Sequência correcta de acordo com a chave

Chave:
c. – b. – d. – e. – a.

N3 9-10 respostas correctas. 15

N2 10

N1 4-5 respostas correctas. 5

N3

Responde adequadamente, usando as funções solicitadas (falar do tempo atmosférico, no
passado e no futuro, exprimir gostos e preferências). A estrutura das frases e os
marcadores das funções são apropriados. Utiliza correctamente o léxico e os tempos
verbais solicitados. A informação é adequada. Registam-se poucos erros ortográficos.
Respeita o limite de linhas indicado.

Exemplos de resposta:

1.1. El lunes hizo un día estupendo, tuvimos sol y la temperatura se mantuvo de las 12 h
a las 18 h en los 26º grados. El martes hará calor y durante el día el termómetro
marcará 29º grados, como máximo.

1.2.  Si tuviera que visitar ese pueblo durante mis vacaciones, me gustaría que también
hiciera calor para poder disfrutar esos días lo mejor posible, pero que no subiera
mucho la temperatura, sino sería insoportable.

Nota: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos, ou os mesmos
exemplos, do descritor da resposta apresentada.

15

N2 10

N1

Responde adequadamente, usando as funções solicitadas. A estrutura e os marcadores
são muito elementares. As informações contidas na resposta são insuficientes. Registam-
-se erros nas formas verbais e no léxico específico, assim como na ortografia de palavras
de uso frequente.

5

V.S.F.F.
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4.  ............................................................................................................................................ 20 pontos

5.
5.1.  ................................................................................................................................... 20 pontos

N3

O conteúdo da resposta está de acordo com o conteúdo do texto. Interpreta e sintetiza, de
forma adequada, a informação explícita e implícita no texto, adaptando-a às suas
necessidades. Usa correctamente as funções solicitadas (formular hipóteses, justificar,
etc.). A estrutura da frase e os marcadores das funções são apropriados. A extensão da
resposta é adequada. Registam-se poucos erros lexicais, morfossintácticos ou
ortográficos.

Exemplos de resposta:

4.1. Porque, aunque es otoño, la temperatura ambiente y la del agua del mar siguen altas
y la gente puede bañarse en la playa y aprovechar, así, los últimos días de calor.

4.2.  Expresa su admiración, su asombro o su fastidio, porque todo parece trastocado,
fuera del orden natural en que ocurren las cosas, sobre todo porque el clima parece
que no está bien regulado.

4.3.  Según el texto, la primavera correspondería a los primeros años, pero sobre todo a
la juventud; el verano a la edad adulta; el otoño a la vejez y el invierno al final de la
vida.

Nota: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos, ou os mesmos
exemplos, do descritor da resposta apresentada.

20

N2 14

N1

O conteúdo da resposta é impreciso e, por vezes, incorrecto. Aparecem vários erros nos
marcadores das funções, na estrutura morfossintáctica, no léxico e na ortografia. A
extensão da resposta é insuficiente ou excessiva, ou é apenas uma transcrição do texto
original, sem adaptação.

8

N3

Responde adequadamente, usando as funções solicitadas (falar do tempo atmosférico,
situar no espaço, aconselhar). A estrutura da frase, os marcadores das funções, o léxico e
a morfossintaxe são apropriados. A informação é adequada, respeitando o número de
linhas indicado. Registam-se poucos erros. 

Exemplo de resposta:
Le diría que se lleve ropa para pasar unos días fresquitos, porque el tiempo va a estar un
poco revuelto por esa zona, con nubes y lluvia. / Le diría que a lo mejor eligiese otro lugar,
porque el tiempo no va a estar bueno por esa zona, y además la previsión indica nubes y
lluvia.

Nota: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos, ou o mesmo exemplo,
do descritor da resposta apresentada.

20

N2 14

N1

Responde adequadamente, usando as funções solicitadas. A estrutura e os marcadores
são muito elementares. A informação da resposta é relativamente insuficiente. Registam-
-se erros nas formas verbais e no léxico específico, assim como na ortografia de palavras
de uso frequente.

8
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5.2.  ................................................................................................................................... 20 pontos

6.  ............................................................................................................................................ 20 pontos

N3

Realiza correctamente a transformação em discurso indirecto. Expõe a informação
essencial com fluidez e usando recursos (estruturas, verbos introdutórios, conectores)
apropriados e variados. Poucos erros.

Exemplo de resposta:
Ricardo me ha escrito un mail contándome que ya está/estaba harto de la ciudad en la que
está viviendo. Aunque al principio le gustaba el ambiente de la ciudad, la humedad, los
días grises y andar con el paraguas, decía que ya estaba harto. Por lo visto, es siempre
así y ya se ha cansado y no aguanta más. Me contó que hace tres meses, desde que llegó,
que no ve el sol y que se muere de ganas de volver y estar con nosotros y con su familia. 

Nota: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos do descritor da
resposta apresentada.

20

N2 14

N1

O texto aparece transformado na totalidade. Apresenta alguns problemas no uso dos
elementos introdutórios e de ligação (verbos, conjunções) e na concordância e
referencialidade (pronomes, determinantes, tempos verbais). Falta informação essencial
ou aparecem elementos supérfluos. Registam-se erros morfossintácticos e ortográficos
elementares.

8

N3

Responde adequadamente, usando as funções solicitadas (exprimir gostos e preferências,
argumentar, situar no espaço). A estrutura da frase, os marcadores das funções, o léxico
e a morfossintaxe são apropriados. A informação é adequada. Registam-se poucos erros.
Respeita o número de linhas indicado.

Exemplo de resposta:
Yo elegiría Canarias, porque nunca he estado ahí y porque seguro que hará buen tiempo
para tirarse en una toalla y tomar un poco el sol. Además, me atrae la idea de irme a un
archipiélago en pleno Atlántico.

Nota: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos, ou o mesmo exemplo,
do descritor da resposta apresentada.

20

N2 14

N1

Responde adequadamente, usando as funções solicitadas. A estrutura e os marcadores
são muito elementares. A informação da resposta é insuficiente. Registam-se erros nas
formas verbais e no léxico específico, assim como na ortografia de palavras de uso
frequente.

8

V.S.F.F.
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7.  ........................................................................................................................................... 75 pontos

Competência pragmática  ............................................................................. 45 pontos

Competência linguística*  ............................................................................. 30 pontos

*  O texto produzido só é avaliado na competência linguística se o examinando abordar o tema proposto, situando-
-se o seu texto pelo menos no nível 1 da competência pragmática.

N5

Emprega recursos linguísticos suficientes para escrever uma mensagem de correio
electrónico com bastante precisão.
Usa, de forma apropriada, os recursos lexicais e discursivos necessários para retomar a
informação sem repetir o dito anteriormente (pronomes e deícticos).
Utiliza com correcção vocabulário elementar, recorrendo por vezes a repetições e
circunlocuções, para suprir limitações.
Revela razoável correcção gramatical, podendo cometer erros que não afectam a
compreensão da mensagem.
A ortografia e a pontuação são suficientemente precisas para não afectarem a
inteligibilidade do texto.

30

N4 24

N3

Emprega recursos linguísticos limitados, com padrões frásicos elementares.
Utiliza vocabulário elementar, com algumas incorrecções ortográficas.
Emprega, com correcção, estruturas simples, cometendo erros sistemáticos que não
impedem a compreensão quando usa estruturas mais complexas.
A pontuação é repetitiva e nem sempre adequada. 

18

N2 12

N1

Registam-se bastantes erros nas estruturas e formas gramaticais. A sintaxe surge
excessivamente sincopada em algumas passagens. 
Registam-se erros lexicais, sintácticos, morfológicos e ortográficos graves e sistemáticos,
com interferências frequentes da língua materna.

6

N5

Escreve uma mensagem de correio electrónico sobre o tema proposto, respeitando o
registo (informal/coloquial) e o limite de palavras indicado. 
Aparecem definidas de maneira razoável as funções previstas (introduzir um tema, narrar
e descrever factos e/ou processos, opinar, sugerir/aconselhar, exprimir
gostos/agrado/desagrado, etc.). 
O discurso é claro e coerente, ainda que com recurso a um número limitado de
mecanismos de coesão. 
As ideias não se repetem de forma desnecessária e desenvolvem-se logicamente, com
recurso a conectores variados.

45

N4 36

N3

Escreve uma mensagem de correio electrónico sobre o tema proposto, embora possa não
respeitar o registo e o limite de palavras indicado. 
O discurso é globalmente claro e coeso, ainda que possam registar-se ligeiras
incoerências. 
As ideias, embora nem sempre pertinentes, estão articuladas de maneira linear, com
recurso a um leque restrito de conectores. 

27

N2 18

N1

Escreve uma mensagem de correio electrónico com frases curtas e confusas, na qual
apenas se refere superficialmente ao tema proposto, com muitos desvios e repetições e/ou
pormenores pouco ou nada relevantes. Pode não respeitar o registo e o limite de palavras
indicado.

9
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