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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 
apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for 
possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 
primeiro lugar.

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente em 
maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de cinco pontos na classificação total da prova.

Itens de construção

A cotação dos itens de resposta restrita e de resposta extensa é distribuída pelos parâmetros seguintes: 
aspetos de conteúdo (C) e aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F).

Os critérios de classificação relativos aos aspetos de conteúdo apresentam-se organizados por níveis de 
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se permanecerem dúvidas 
quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 
Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.

No item de resposta extensa, a pontuação relativa à estruturação do discurso é atribuída com base nos níveis 
de desempenho apresentados.

A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo implica a classificação com zero pontos nos aspetos 
de estruturação do discurso e correção linguística.

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou interpretações constantes dos critérios 
específicos são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o 
seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares 
de referência.

Nos casos em que a pontuação referente aos aspetos de conteúdo for igual ou inferior a um terço da prevista 
para este parâmetro, a pontuação máxima a atribuir aos aspetos de estruturação do discurso e correção 
linguística é também igual ou inferior a um terço da pontuação prevista para este parâmetro, tal como se 
apresenta no Quadro 1.

Quadro 1 – Pontuação máxima a atribuir no parâmetro F em situações específicas

Cotação total do item Pontuação atribuída no 
parâmetro C

Pontuação máxima a atribuir no
parâmetro F

40 pontos 4 ou 8 pontos (níveis 1 e 2) 5 pontos

20 pontos 3 ou 4 pontos (nível 1) 3 pontos

Sobre esse valor aplicam-se ainda os eventuais descontos relativos aos fatores de desvalorização previstos 
no Quadro 2.

No âmbito da estruturação do discurso, avalia-se a articulação das ideias, através do recurso a mecanismos 
de coesão textual adequados, e a marcação dos parágrafos inequivocamente necessários.

No âmbito da correção linguística, estão previstos descontos por aplicação dos fatores de desvalorização 
apresentados no Quadro 2. Estes descontos são efetuados até ao limite das pontuações indicadas nos 
critérios específicos.
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Fatores de desvalorização

 − Correção linguística

As desvalorizações no âmbito da correção linguística apresentadas no Quadro 2 aplicam-se aos itens de 
resposta restrita e ao item de resposta extensa.

Quadro 2 – Desvalorizações no âmbito da correção linguística

Tipo de ocorrências Desvalorização
(pontos)

 • erro inequívoco de pontuação
 • erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso indevido de letra minúscula ou de letra 
maiúscula e erro de translineação)

 • erro de morfologia
 • incumprimento das regras de citação de texto ou de referência a título de uma obra

1

 • erro de sintaxe
 • impropriedade lexical 

2

A repetição de um erro de ortografia na mesma resposta (incluindo erro de acentuação, uso indevido de letra 
minúscula ou de letra maiúscula e erro de translineação) é contabilizada como uma única ocorrência.

Se da aplicação deste fator de desvalorização resultar uma classificação inferior a zero pontos, atribui-se  
zero pontos à correção linguística.

 − Limites de extensão

Sempre que não sejam respeitados os limites relativos ao número de palavras indicados na instrução do item 
de resposta extensa, desconta-se um ponto por cada palavra (a mais ou a menos), até ao máximo de cinco 
(1 × 5) pontos, depois de aplicados todos os critérios definidos para o item.

Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, 
mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen (ex.: /dir-se-ia/). Qualquer número conta como uma 
única palavra, independentemente dos algarismos que o constituam (ex.: /2017/).

Nos casos em que da aplicação deste fator de desvalorização resultar uma classificação inferior a zero 
pontos, é atribuída à resposta a classificação de zero pontos.
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

GRUPO I   .................................................................................................................................... 80 pontos

1.  .................................................................................................................................................... 20 pontos

•  Aspetos de conteúdo (C)  ....................................................................................  12 pontos

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

4 Justifica, adequadamente, o tema da fidelidade amorosa, ilustrando a resposta com 
citações do poema.

12

3 Justifica, com pequenas imprecisões, o tema da fidelidade amorosa, ilustrando a resposta 
com citações do poema.

9

2 Justifica, de forma incompleta ou com imprecisões, o tema da fidelidade amorosa, 
ilustrando a resposta com citações do poema.

6

1 Justifica, de forma vaga, o tema da fidelidade amorosa, com base em expressões do 
poema.

3

•  Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F)  .........................  8 pontos

Evidencia coerência na articulação das ideias e coesão na
organização do texto  ....................................................................... 4 pontos
Escreve com correção linguística (sintaxe e morfologia; léxico;
pontuação; ortografia)*1 ................................................................... 4 pontos

Linhas de leitura

O tema central do soneto é o da fidelidade amorosa, na medida em que:
 −  Jacob servira Labão como pastor, durante sete anos, na expectativa de que este lhe desse como 

«prémio» (v. 4) a sua filha Raquel, provando assim a sua devoção amorosa pela jovem;
 −  ludibriado pelo pai da amada, que lha negou, dando-lhe outra filha («em lugar de Raquel lhe dava Lia» 

– v. 8; «como se a não tivera merecida» – v. 11), o pastor, fiel à sua amada, retoma com pertinácia novo 
período de servidão (v. 12);

 −  o serviço de amor é marcado pela utilização reiterada de formas do verbo «servir» (vv. 1, 3, 12 e 13), 
constituindo uma manifestação da fidelidade do amor de Jacob por Raquel.

* Vide Desvalorizações no âmbito da correção linguística (p. 3).
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2.  .................................................................................................................................................... 20 pontos

•  Aspetos de conteúdo (C)  ....................................................................................  12 pontos

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

4 Indica, adequadamente, quatro das características que compõem o retrato psicológico de 
Jacob. Fundamenta a resposta em elementos do texto.

12

3

Indica, adequadamente, três das características que compõem o retrato psicológico de 
Jacob. Fundamenta a resposta em elementos do texto.
OU
Indica, com pequenas imprecisões, quatro das características que compõem o retrato 
psicológico de Jacob. Fundamenta a resposta em elementos do texto.

9

2

Indica, adequadamente, duas das características que compõem o retrato psicológico de 
Jacob. Fundamenta a resposta em elementos do texto.
OU
Indica, com pequenas imprecisões, três das características que compõem o retrato 
psicológico de Jacob. Fundamenta a resposta em elementos do texto.

6

1

Indica, adequadamente, uma das características que compõem o retrato psicológico de 
Jacob. Fundamenta a resposta em elementos do texto.
OU
Indica, com pequenas imprecisões, duas das características que compõem o retrato 
psicológico de Jacob. Fundamenta a resposta em elementos do texto.

3

•  Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F)  .........................  8 pontos

Evidencia coerência na articulação das ideias e coesão na
organização do texto  ....................................................................... 4 pontos
Escreve com correção linguística (sintaxe e morfologia; léxico;
pontuação; ortografia)*2 ................................................................... 4 pontos

Linhas de leitura

Jacob é caracterizado como um homem:
 −  apaixonado, uma vez que aceita servir pacientemente o pai da sua amada, para assim a merecer;
 −  «triste» (v. 9), pelo facto de Labão, findo o ciclo de sete anos de trabalho, não lhe dar Raquel, mas a 

sua filha Lia (vv. 7-8);
 − persistente, já que não perde a esperança («começa de servir outros sete anos» – v. 12);
 −  fiel, porque demonstra o seu amor excecional por Raquel, dispondo-se a esperar por ela quanto tempo 

for necessário (vv. 13-14);
 − nobre, porque revela a elevação do seu sentimento amoroso pela jovem (vv. 13-14).

* Vide Desvalorizações no âmbito da correção linguística (p. 3).
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3.  .................................................................................................................................................... 20 pontos

•  Aspetos de conteúdo (C)  ....................................................................................  12 pontos

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

4 Explicita, adequadamente, o sentido do quinto e do sexto versos. 12

3 Explicita, com pequenas imprecisões, o sentido do quinto e do sexto versos. 10

2 Explicita, de forma incompleta ou com imprecisões, o sentido do quinto e do sexto versos. 8

1 Refere, de forma vaga, o sentido do quinto e do sexto versos. 4

•  Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F)  .........................  8 pontos

Evidencia coerência na articulação das ideias e coesão na
organização do texto  ....................................................................... 4 pontos
Escreve com correção linguística (sintaxe e morfologia; léxico;
pontuação; ortografia)*3 ................................................................... 4 pontos

Linhas de leitura

O quinto e o sexto versos salientam a devoção amorosa do pastor que, durante os dias de longa espera, 
se limita a amar, contemplativamente, Raquel («contentando-se com vê-la» – v. 6), sempre na «esperança de 
um só dia» (v. 5), ou seja, o do momento, tão desejado, em que terá a sua amada.

* Vide Desvalorizações no âmbito da correção linguística (p. 3).
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4.  .................................................................................................................................................... 20 pontos

•  Aspetos de conteúdo (C)  ....................................................................................  12 pontos

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

4 Refere, adequadamente, a importância que a fala de Jacob assume no soneto, salientando 
dois aspetos relevantes.

12

3 Refere, com pequenas imprecisões, a importância que a fala de Jacob assume no soneto, 
salientando dois aspetos relevantes.

9

2

Refere, adequadamente, a importância que a fala de Jacob assume no soneto, salientando 
um aspeto relevante.
OU
Refere, de forma incompleta ou com imprecisões, a importância que a fala de Jacob 
assume no soneto, salientando dois aspetos relevantes.

6

1 Refere, com pequenas imprecisões, a importância que a fala de Jacob assume no soneto, 
salientando um aspeto relevante.

3

•  Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F)  .........................  8 pontos

Evidencia coerência na articulação das ideias e coesão na
organização do texto  ....................................................................... 4 pontos
Escreve com correção linguística (sintaxe e morfologia; léxico;
pontuação; ortografia)*4 ................................................................... 4 pontos

Linhas de leitura

A fala de Jacob (vv. 13-14) assume uma importância crucial no soneto, na medida em que:
 − cria um intenso efeito dramático, ao apresentar, na primeira pessoa, emoções e sentimentos;
 − define o amor como sendo puro, sublime e intemporal;
 −  acentua a exemplaridade da história, evidenciando o facto de ser o amor por Raquel o único propósito 

da sua vida;
 − sublinha a vivência do tempo, marcada pela antítese presente nos adjetivos «longo» e «curta» (v. 14).

* Vide Desvalorizações no âmbito da correção linguística (p. 3).
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GRUPO II   .................................................................................................................................. 80 pontos

1.  .................................................................................................................................................... 20 pontos

•  Aspetos de conteúdo (C)  ....................................................................................  12 pontos

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

4 Descreve, adequadamente, os cinco sucessivos momentos da intervenção da professora 
ao longo da ação.

12

3

Descreve, adequadamente, quatro dos sucessivos momentos da intervenção da 
professora ao longo da ação.
OU
Descreve, com pequenas imprecisões, os cinco sucessivos momentos da intervenção da 
professora ao longo da ação.

10

2

Descreve, adequadamente, três dos sucessivos momentos da intervenção da professora 
ao longo da ação.
OU
Descreve, com pequenas imprecisões, quatro dos sucessivos momentos da intervenção 
da professora ao longo da ação.

8

1

Descreve, adequadamente, dois dos sucessivos momentos da intervenção da professora 
ao longo da ação.
OU
Descreve, de forma vaga, momentos da intervenção da professora ao longo da ação.

4

•  Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F)  .........................  8 pontos

Evidencia coerência na articulação das ideias e coesão na
organização do texto  ....................................................................... 4 pontos
Escreve com correção linguística (sintaxe e morfologia; léxico;
pontuação; ortografia)*5 ................................................................... 4 pontos

Linhas de leitura

Os momentos de intervenção da professora são os seguintes:
 − pergunta (l. 3) quem é que tem a caneta que pertence à «miúda sardenta» (l. 14);
 − pede à queixosa que descreva a caneta desaparecida (ll. 12-13), uma vez que não obtém resposta;
 −  solicita aos outros alunos que, «Um por um» (l. 17), coloquem em cima da secretária as suas «coisas» 
(l. 17);

 − ordena à culpada que venha falar com ela no final da aula (ll. 24-25) e devolve a caneta à sua proprietária;
 −  continua a aula até ao seu termo (ll. 29-30), após o que admoesta a aluna em cuja pasta fora encontrada  

a caneta (l. 39).

Nota –  Não devem ser desvalorizadas as respostas que apresentem uma proposta diferente, desde que esta respeite  
a intervenção da professora ao longo da ação.

* Vide Desvalorizações no âmbito da correção linguística (p. 3).
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2.  .................................................................................................................................................... 20 pontos

•  Aspetos de conteúdo (C)  ....................................................................................  12 pontos

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

4 Refere, adequadamente, a importância da frase transcrita no contexto do episódio 
narrado.

12

3 Refere, com pequenas imprecisões, a importância da frase transcrita no contexto do 
episódio narrado.

10

2 Refere, de forma incompleta ou com imprecisões, a importância da frase transcrita no 
contexto do episódio narrado.

8

1 Refere, de forma vaga, a importância da frase transcrita no contexto do episódio narrado. 4

•  Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F)  .........................  8 pontos

Evidencia coerência na articulação das ideias e coesão na
organização do texto  ....................................................................... 4 pontos
Escreve com correção linguística (sintaxe e morfologia; léxico;
pontuação; ortografia)*6 ................................................................... 4 pontos

Linhas de leitura

Trata-se de um momento decisivo do episódio narrado, em que a pergunta da professora, «“Quem?”» 
(l. 3), constituída por uma única sílaba, «longa e forte» (l. 3), parece a badalada de um sino e fica a ressoar 
durante algum tempo, ou, como se lê no texto, «a recusar desfazer-se» (l. 3). 

Neste contexto, essa pergunta clara, direta e imperativa vem sublinhar o dramatismo do momento, indiciado 
pelo «grande silêncio» (l. 4) que se gerou na sala.

* Vide Desvalorizações no âmbito da correção linguística (p. 3).
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3.  .................................................................................................................................................... 20 pontos

•  Aspetos de conteúdo (C)  ....................................................................................  12 pontos

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

4 Explicita, adequadamente, a reflexão íntima da «ré» sobre a sua própria culpabilidade. 12

3 Explicita, com pequenas imprecisões, a reflexão íntima da «ré» sobre a sua própria 
culpabilidade.

10

2 Explicita, de forma incompleta ou com imprecisões, a reflexão íntima da «ré» sobre a sua 
própria culpabilidade.

8

1 Refere, de forma vaga, a reflexão íntima da «ré» sobre a sua própria culpabilidade. 4

•  Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F)  .........................  8 pontos

Evidencia coerência na articulação das ideias e coesão na
organização do texto  ....................................................................... 4 pontos
Escreve com correção linguística (sintaxe e morfologia; léxico;
pontuação; ortografia)*7 ................................................................... 4 pontos

Linhas de leitura

A aparente culpada não parece recordar-se de ter efetivamente roubado a caneta. Considera a hipótese 
de alguém ter posto a caneta no seu bolso. Sabe que ficará para sempre com «uma marca na testa» (l. 34), 
a de ser uma «ladra» (l. 41), conforme lhe dita a sua voz interior. Para escapar ao sofrimento que sente, tenta 
não pensar nisso.

* Vide Desvalorizações no âmbito da correção linguística (p. 3).
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4.  .................................................................................................................................................... 20 pontos

•  Aspetos de conteúdo (C)  ....................................................................................  12 pontos

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

4 Analisa, adequadamente, o valor simbólico que, no texto, é atribuído às castanhas 
assadas.

12

3 Analisa, com pequenas imprecisões, o valor simbólico que, no texto, é atribuído às 
castanhas assadas.

10

2 Analisa, de forma incompleta ou com imprecisões, o valor simbólico que, no texto, é 
atribuído às castanhas assadas.

8

1 Refere, de forma vaga, o valor simbólico que, no texto, é atribuído às castanhas assadas. 4

•  Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F)  .........................  8 pontos

Evidencia coerência na articulação das ideias e coesão na
organização do texto  ....................................................................... 4 pontos
Escreve com correção linguística (sintaxe e morfologia; léxico;
pontuação; ortografia)*8 ................................................................... 4 pontos

Linhas de leitura

As castanhas assadas aparecem no início do texto para situar no tempo a memória daquele episódio; 
reaparecem no final como uma possibilidade de distração e um modo de consolação para o sofrimento da 
protagonista («a comer, melhor, a devorar» – l. 44). Contêm, por fim, o valor simbólico de uma felicidade 
possível.

* Vide Desvalorizações no âmbito da correção linguística (p. 3).
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GRUPO III   ................................................................................................................................. 40 pontos

•  Aspetos de conteúdo (C)  ....................................................................................  24 pontos

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

6
Caracteriza, de modo consistente, as duas personagens indicadas e a relação que se 
estabelece entre elas. Produz um juízo de leitura que reflete um muito bom conhecimento 
da obra.

24

5
Caracteriza, de modo consistente, as duas personagens indicadas e a relação que se 
estabelece entre elas, apresentando, no entanto, pequenas imprecisões. Produz um juízo 
de leitura que reflete um bom conhecimento da obra.

20

4
Caracteriza, de modo nem sempre consistente, as duas personagens indicadas e a 
relação que se estabelece entre elas, apresentando imprecisões ou omissões. Produz 
um juízo de leitura que reflete um conhecimento suficiente da obra.

16

3

Caracteriza, de modo nem sempre consistente, as duas personagens indicadas, podendo 
referir-se, de forma genérica, à relação que se estabelece entre elas, apresentando 
imprecisões e/ou omissões. Produz um juízo de leitura que reflete um conhecimento 
suficiente da obra.
OU
Caracteriza, de modo consistente, uma das personagens indicadas e refere, de forma 
mais ou menos explícita, a relação que se estabelece entre elas. Produz um juízo de 
leitura que reflete um bom conhecimento da obra, embora trate apenas parcialmente o 
conteúdo solicitado.

12

2

Caracteriza, de modo pouco consistente, as duas personagens indicadas e refere, de 
forma mais ou menos explícita, a relação que se estabelece entre elas, apresentando 
imprecisões e/ou omissões. Produz um juízo de leitura que reflete um conhecimento 
superficial da obra.
OU
Caracteriza, de modo nem sempre consistente, uma das personagens indicadas e refere, 
de forma mais ou menos explícita, a relação que se estabelece entre elas, apresentando  
algumas imprecisões e/ou omissões. Produz um juízo de leitura que reflete um 
conhecimento suficiente da obra, embora trate apenas parcialmente o conteúdo solicitado.

8

1 Refere-se, de modo vago, às personagens indicadas e/ou à relação que se estabelece 
entre elas. Produz um juízo de leitura que reflete um conhecimento superficial da obra.

4
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•  Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F)  .........................  16 pontos
Estruturação do discurso  ................................................................. 8 pontos

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

4

Produz um discurso coerente e sem qualquer tipo de ambiguidade.
Redige um texto estruturado, evidenciando um muito bom domínio dos mecanismos de 
coesão textual:

 • apresenta um texto constituído por partes articuladas entre si de modo consistente;
 • utiliza, adequadamente, conectores diversificados e outros mecanismos de coesão 
textual.

Mobiliza expressivamente, com adequação e intencionalidade, recursos da língua 
(repertório lexical variado e pertinente, procedimentos de modalização...). 
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Produz um discurso coerente, pontuado, no entanto, por ambiguidades pouco relevantes.
Redige um texto estruturado, evidenciando um bom domínio dos mecanismos de coesão 
textual:

 • apresenta um texto constituído por partes satisfatoriamente articuladas entre si;
 • utiliza, adequadamente, conectores e outros mecanismos de coesão textual.

Mobiliza um repertório lexical adequado e diversificado.
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Produz um discurso globalmente coerente, apesar de algumas ambiguidades evidentes.
Redige um texto pouco estruturado, evidenciando um domínio apenas suficiente dos 
mecanismos de coesão textual:

 • apresenta um texto constituído por partes articuladas entre si de modo pouco 
consistente;

 • utiliza apenas os conectores e os mecanismos de coesão textual mais comuns, 
embora sem incorreções graves.

Mobiliza um repertório lexical adequado, mas pouco diversificado ou com impropriedades 
pontuais.
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Produz um discurso pouco coerente, nem sempre claramente inteligível.
Redige um texto com deficiências de estrutura, evidenciando um domínio insuficiente dos 
mecanismos de coesão textual:

 • apresenta um texto em que não distingue com clareza as partes ou em que as 
mesmas apresentam deficiências ao nível da articulação entre elas;

 • utiliza poucos conectores, por vezes de forma inadequada e recorrendo a construções 
paratáticas frequentes.

Utiliza um vocabulário simples e comum, não raro redundante e/ou inadequado.
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Correção linguística (sintaxe e morfologia; léxico; pontuação;
ortografia)*9 ...................................................................................... 8 pontos

* Vide Desvalorizações no âmbito da correção linguística (p. 3).

COTAÇÕES

Grupo
Item

Cotação (em pontos)

I
1. 2. 3. 4.
20 20 20 20 80

II
1. 2. 3. 4.
20 20 20 20 80

III Item único
40

TOTAL 200


