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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.

A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pontos das respostas 
aos itens de seleção.

As respostas ilegíveis 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.

Na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que seguir o que se encontra previsto 
no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor).

Itens de seleção

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. Todas 
as outras respostas são classificadas com zero pontos.

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à 
indicação da letra ou do número correspondente.

Itens de construção

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Podem ser 
atribuídas pontuações às respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados 
por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho 
resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos critérios de 
desvalorização definidos para situações específicas.

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, estão previstos níveis de desempenho intercalares não 
descritos. Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis 
descritos consecutivos, é atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa.

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, 
deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes dos critérios 
específicos de classificação 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.

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa têm em conta 
os tópicos de resposta apresentados, a organização dos conteúdos, a utilização da terminologia específica da 
disciplina e a integração da informação contida nos documentos.

Caso as respostas contenham elementos contraditórios, apenas são considerados para efeito de classificação 
os aspetos que não apresentem esses elementos.
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As respostas aos itens de resposta restrita que apresentem erros científicos graves, como, por exemplo, a 
total descontextualização do tempo histórico, são classificadas com zero pontos.

Nas respostas ao item de resposta extensa que apresentem erros científicos graves, como, por exemplo, 
a total descontextualização do tempo histórico, os tópicos de referência aos quais esses erros estejam 
associados não são considerados para efeito de classificação.

Relativamente à integração, nas respostas, da informação contida nos documentos, estão previstos os 
critérios de desvalorização a seguir descritos:

–  nos itens de resposta restrita que contêm a expressão «presentes em» ou outra equivalente, as respostas 
que não integrem qualquer informação contida nos documentos são classificadas com zero pontos;

–  nos itens de resposta restrita que contêm a expressão «a partir de», as respostas que não integrem, 
pelo menos, um aspeto relacionado com a informação contida nos documentos são classificadas com a 
pontuação correspondente ao nível de desempenho imediatamente abaixo do nível em que as respostas 
seriam enquadradas;

–  no item de resposta extensa, as respostas que não integrem informação contida no conjunto dos documentos 
previstos para um dado nível de desempenho são classificadas com a pontuação correspondente ao nível 
de desempenho imediatamente abaixo do nível em que as respostas seriam enquadradas;

–  no item de resposta extensa, as respostas que não integrem qualquer informação contida nos documentos 
são classificadas com a pontuação correspondente ao nível de desempenho que se situa dois níveis abaixo 
do nível em que as respostas seriam enquadradas, excetuando-se a resposta posicionada no nível dois, 
que é classificada com a pontuação correspondente ao nível de desempenho imediatamente abaixo, e a 
resposta posicionada no nível um, cuja classificação já reflete uma abordagem genérica.

Nas respostas aos itens de resposta restrita e ao item de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a 
avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua 
portuguesa, realizando-se esta última de acordo com os níveis a seguir descritos.

Níveis Descritores

3 Texto claro e correto nos planos da sintaxe, da pontuação e da ortografia.

2 Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que não afetam 
a sua clareza.

1 Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que afetam 
parcialmente a sua clareza.

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é 
classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

GRUPO I

1. Versão 1 – (C);  Versão 2 – (A)  ................................................................................................. 5 pontos

2. Versão 1 – (B);  Versão 2 – (D)  ................................................................................................. 5 pontos

3. Versão 1 – (A);  Versão 2 – (B)  ................................................................................................. 5 pontos

4. Versão 1 – (D);  Versão 2 – (C)  ................................................................................................. 5 pontos

GRUPO II

1. Versão 1 – (D);  Versão 2 – (B)  .................................................................................................  5 pontos

2. ....................................................................................................................................................  20 pontos

Tópicos de resposta:
 • existência de trabalho precário e de desemprego OU dependência total da venda da força de trabalho 
(«Já não existem aqui [Grã-Bretanha], como nos países continentais, grandes classes de camponeses 
e de artesãos, quase igualmente dependentes da sua propriedade e do seu trabalho.» OU «Na  
Grã-Bretanha ocorreu um divórcio completo entre a propriedade e o trabalho.») (doc. 1); 

 • exploração do trabalho feminino, recebendo as mulheres salários correspondentes a cerca de metade 
dos auferidos pelos homens;

 • exploração do trabalho infantil, podendo as crianças desempenhar tarefas de risco OU ser vítimas de 
maus tratos OU receber salários muito baixos;

 • cumprimento de horários de trabalho muito longos;

 • ausência de condições de segurança no local de trabalho OU frequência de acidentes de trabalho;

 • falta de condições de salubridade e de higiene nas fábricas;

 • sujeição a doenças causadas pelo manuseamento de substâncias perigosas; 

 • inexistência de regalias sociais, como o direito a férias (OU outro exemplo);

 • inexistência de mecanismos de assistência social, em caso de doença (OU de velhice OU de 
desemprego);

 • confinamento a áreas habitacionais afetadas pela proximidade de instalações industriais OU vida em 
habitações com escassez de luz e com deficientes condições de higiene;

 • generalização, decorrente dos baixos salários, de situações de má nutrição e de fome OU da condição 
de «miséria» (doc. 1);

 • degradação de comportamentos morais e sociais (alcoolismo OU violência doméstica OU outro 
exemplo).
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Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2 3

Níveis

5

A resposta apresenta a referência a três das características solicitadas, com:
 • organização coerente dos conteúdos; 
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

18 19 20

4 Nível intercalar 14 15 16

3

A resposta apresenta a referência a duas das características solicitadas, com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

10 11 12

2 Nível intercalar 6 7 8

1

A resposta apresenta aspetos genéricos OU ausência de individualização de cada 
uma das características solicitadas, com:

 • falhas de coerência na organização dos conteúdos;
 • falhas na utilização da terminologia específica da disciplina;
 • interpretação incipiente da informação contida no documento.

2 3 4

* Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.

3. ....................................................................................................................................................  5 pontos

Internacionalismo Proletário OU Internacionalismo.

4. ....................................................................................................................................................  10 pontos

Afirmações:
 • «as classes trabalhadoras da Grã-Bretanha são chamadas a agir como líderes no grandioso 
movimento que deve culminar na absoluta emancipação do trabalho.»;

 • «Têm de libertar das amarras infames do monopólio a capacidade de produção de riqueza, sujeitando-a 
ao controlo coletivo dos produtores»;

 • «As classes trabalhadoras, para terem êxito, não querem a força, mas a organização da sua força 
comum, a organização das classes trabalhadoras.».

Níveis Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina Pontuação

2 Apresenta duas das afirmações. 10

1 Apresenta apenas uma das afirmações. 5

Nota –  As respostas que apresentem, além das afirmações solicitadas, elementos contraditórios com o 
modelo económico-social proposto pelo socialismo marxista, constantes ou não do documento 1, 
são classificadas com zero pontos.
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GRUPO III

1. Versão 1 – (B);  Versão 2 – (C)  ................................................................................................. 5 pontos

2. ....................................................................................................................................................  25 pontos

Tópicos de resposta:
 • [Tema] enquanto o documento 1 – obra de Manuel Henrique Pinto – representa uma pintura de 
género OU cenas de costumes realistas da vida popular OU os valores genuínos de uma sociedade 
rural (OU tradicional) OU motivos retirados da Natureza OU uma velha camponesa a trabalhar, em 
traje regional e chapéu de palha, despejando comida para três porcos que a rodeiam, o documento 
2 – pintura de António Soares – expressa o mundanismo boémio OU o mundo urbano OU a evasão 
do quotidiano OU a representação dos novos hábitos das mulheres OU uma jovem elegante sentada 
a descansar num café, com um vestido preto decotado, chapéu moderno e cigarro na boca;

 • [Conceção pictórica] enquanto o documento 1 é uma pintura que obedece de forma rigorosa às 
regras académicas OU que está ligada à tradição renascentista, o documento 2 é uma pintura com 
inovação na representação do objeto artístico OU com liberdade de criação estética OU que recusa o 
academismo e as regras da pintura convencional;

 • [Estilo de pintura] enquanto o documento 1 reflete uma tendência de pintura com linguagem ligada 
ao Naturalismo (OU influenciada pelo «ar-livrismo» OU com expressão realista) OU uma corrente 
que representa um «instantâneo» da realidade (OU um estilo que privilegia a pintura como uma 
fotografia), o documento 2 reflete uma tendência que representa o impulso artístico do seu criador 
OU uma corrente com linguagem estética inspirada nas vanguardas europeias (OU nas estéticas 
modernistas OU no fauvismo OU no expressionismo);

 • [Composição/expressão formal] enquanto o documento 1 mostra uma execução cuidada e um traço 
rigoroso OU um acabamento perfeito OU o gosto pela volumetria das figuras OU formas detalhadas, 
o documento 2 exprime uma execução rápida e um traço difuso OU um aspeto inacabado da obra 
OU a preferência por figuras bidimensionais OU a valorização de formas distorcidas e simplificadas 
(OU estilizadas);

 • [Tratamento da cor] enquanto no documento 1 a aplicação da cor obedece ao desenho OU são 
utilizadas cores naturais e sóbrias (OU tons escuros) OU são aplicadas gradações cromáticas, no 
documento 2 predominam grandes manchas de cor aplicadas livremente OU são usadas cores 
intensas e claras (OU contrastantes) OU preferem-se cores planas;

 • [Perspetiva] enquanto no documento 1 são respeitadas as regras da perspetiva tradicional OU a 
tridimensionalidade da obra é conseguida através da sucessão de planos (OU da aplicação de jogos 
de luz e de sombra), no documento 2 opta-se pela desvalorização da perspetiva (OU pela valorização 
de um único plano OU pela adoção da bidimensionalidade da obra);

 • [Intencionalidade] enquanto o documento 1 é uma obra para satisfazer o gosto de um público 
conservador (OU que satisfaz o gosto da burguesia nostálgica de valores tradicionais) OU que tem 
espaço de divulgação nas exposições oficiais, o documento 2 é uma forma de expressão que desafia 
os valores tradicionais da sociedade (OU a moral burguesa) OU que exprime as transformações 
comportamentais dos anos 20 OU que supera a marginalização oficial através da divulgação em 
exposições independentes (OU outro exemplo).
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Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2 3

Níveis

5

A resposta apresenta a comparação de três dos aspetos solicitados, com:
 • organização coerente dos conteúdos; 
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida nos documentos.

23 24 25

4 Nível intercalar 18 19 20

3

A resposta apresenta a comparação de dois dos aspetos solicitados, com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida nos documentos.

13 14 15

2 Nível intercalar 8 9 10

1

A resposta apresenta aspetos genéricos OU mera integração de elementos dos 
dois documentos, com:

 • falhas de coerência na organização dos conteúdos;
 • falhas na utilização da terminologia específica da disciplina;
 • interpretação incipiente da informação contida nos documentos.

3 4 5

* Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.

3. ....................................................................................................................................................  5 pontos
Versão 1:   (a) → (3)   (b) → (5)   (c) → (1)
Versão 2:   (a) → (4)   (b) → (1)   (c) → (3)
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4.  .................................................................................................................................................... 20 pontos

Tópicos de resposta:
 • afirmação de uma nova sociabilidade com a convivência mais livre entre os sexos OU maior visibilidade 
da mulher no espaço público (doc. 2) OU novos comportamentos ligados à vida noturna e ao desporto;

 • projeção de uma nova imagem da mulher com maquilhagem e com cabelos curtos OU com um novo 
vestuário mais livre e decotes amplos OU sentada, num café, a fumar (doc. 2) (OU outro exemplo);

 • desempenho de novas profissões por parte das mulheres (OU desempenho de profissões 
tradicionalmente masculinas), na sequência da Primeira Guerra Mundial OU aquisição de 
independência económica em carreiras profissionais prestigiadas (OU decorrente de um trabalho 
socialmente valorizado);

 • inversão gradual do estatuto tradicional da mulher como mãe e esposa (OU doméstica) OU novo 
papel da mulher na família, assumindo a autoridade no lar (OU o sustento familiar);

 • acesso de um número cada vez maior de mulheres à formação escolar (OU académica);

 • inversão gradual do estatuto de menoridade jurídica tradicionalmente reservado à mulher OU 
conquista progressiva de direitos jurídicos (OU da tutela de bens patrimoniais OU da tutela dos filhos) 
OU da igualdade de direitos face ao homem;

 • participação das mulheres na vida cívica OU na ação organizada de movimentos feministas (OU 
sufragistas) OU criação, em Portugal, da Liga das Mulheres Republicanas (OU outro exemplo);

 • aquisição crescente de direitos políticos (OU do direito de voto).

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2 3

Níveis

5

A resposta apresenta a referência a três das alterações solicitadas, com:
 • organização coerente dos conteúdos; 
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

18 19 20

4 Nível intercalar 14 15 16

3

A resposta apresenta a referência a duas das alterações solicitadas, com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

10 11 12

2 Nível intercalar 6 7 8

1

A resposta apresenta aspetos  genéricos  OU  ausência  de  individualização  de  
cada  uma das alterações solicitadas, com:

 • falhas de coerência na organização dos conteúdos;
 • falhas na utilização da terminologia específica da disciplina;
 • interpretação incipiente da informação contida no documento.

2 3 4

* Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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GRUPO IV

1. Versão 1 – (D);  Versão 2 – (A)  ................................................................................................. 5 pontos

2.  .................................................................................................................................................... 5 pontos

Versão 1:   (B);  (D);  (A);  (C);  (E)
Versão 2:   (C);  (A);  (B);  (E);  (D)

3. ....................................................................................................................................................  25 pontos

Tópicos de resposta:
 • alteração do contexto internacional, no imediato segundo pós-guerra, favorável aos princípios 
descolonizadores (doc. 1) OU reconhecimento pela ONU do direito dos povos à autodeterminação 
(«todos os povos têm o direito à sua independência» – doc. 2);

 • apoio, no contexto da Guerra Fria, à descolonização por parte das grandes potências e dos seus 
aliados OU condenação do colonialismo pelos Países Não Alinhados, na Conferência de Bandung; 

 • defesa pelo Estado Novo dos direitos históricos sobre os territórios coloniais e da missão civilizadora 
sobre as populações OU reafirmação do princípio de Portugal como país pluricontinental, constituído 
pela metrópole e pelas províncias ultramarinas (OU colónias); 

 • criação de movimentos nacionalistas nas colónias que, em «guerras de libertação nacional»  
(doc. 1), lutam pela independência dos seus povos OU reivindicação do direito à autodeterminação 
e à independência, com recurso à luta armada  (doc. 2), por parte dos movimentos de libertação dos 
povos das colónias africanas (OU PAIGC, FRELIMO, MPLA OU FNLA OU UNITA);

 • recusa portuguesa em reconhecer o direito à autodeterminação dos povos («as Nações Unidas 
há meses que andam a procurar convencer os salazaristas de que todos os povos têm o direito à 
sua independência» – doc. 2) OU rejeição das propostas de negociação apresentadas ao governo 
português pelos movimentos de libertação, considerados terroristas OU política de defesa dos 
interesses económicos de Portugal nos territórios ultramarinos, perpetuando a exploração dos seus 
povos («para continuar a explorá-los.» – doc. 2); 

 • radicalização da luta dos movimentos nacionalistas («Enganava-se quem considerava a guerrilha um 
movimento desorganizado.» – doc. 2), na sequência do exemplo e do apoio dos países vizinhos já 
independentes (doc. 1) OU no contexto internacional de Guerra Fria.
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Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2 3

Níveis

5

A resposta apresenta a explicação de três dos fatores solicitados, com:
 • organização coerente dos conteúdos; 
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida nos documentos.

23 24 25

4 Nível intercalar 18 19 20

3

A resposta apresenta a explicação de dois dos fatores solicitados, com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida, pelo menos, num dos documentos.

13 14 15

2 Nível intercalar 8 9 10

1

A resposta apresenta aspetos genéricos OU mera identificação dos fatores 
solicitados OU ausência de individualização de cada um dos fatores solicitados, 
com:

 • falhas de coerência na organização dos conteúdos;
 • falhas na utilização da terminologia específica da disciplina;
 • interpretação incipiente da informação contida nos documentos.

3 4 5

* Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.

4. ....................................................................................................................................................  50 pontos

Tópicos de resposta:

Impacto da guerra colonial na queda do Estado Novo

 • contestação interna e externa à ideia de um Portugal uno, multirracial e pluricontinental, preconizada 
pelo regime (docs. 1 e 2); 

 • dificuldades decorrentes da necessidade de reforçar a mobilização e os efetivos militares em três 
frentes de combate em África (doc. 1); 

 • perda de população ativa: milhares de soldados ficaram feridos e incapacitados ou morreram 
(«Sofreram muitas baixas – umas em combate, outras por doença, e outras ainda por desastres de 
viação.» – doc. 2) OU aumento da emigração relacionada com a fuga ao recrutamento militar; 

 • agravamento das dificuldades económico-financeiras do país, devido à mobilização de avultadas 
verbas do orçamento do Estado para a defesa;

 • crescente isolamento internacional do país e condenação da política colonial portuguesa pelas 
Nações Unidas OU pela administração Kennedy OU por outro país (OU organização);

 • aumento da contestação interna ao regime, devido à política colonial: por jovens mobilizados para 
a guerra («Saindo daqui, a nossa luta será criar um país sem injustiças e crimes.» – doc. 2) OU por 
sectores da oposição democrática OU por católicos progressistas; 

 • divisões e descontentamento nas Forças Armadas face ao impasse militar e às teses oficiais do 
regime sobre a guerra colonial: «ninguém admite que se consegue pôr fim ao terrorismo por meios 
militares.» (doc. 2) OU «esta guerra que a nada conduz.» (doc. 2) OU efeitos da publicação do livro 
de Spínola, Portugal e o Futuro ;

 • transformação do Movimento dos Capitães, nascido por razões corporativas dos oficiais de carreira, 
em Movimento das Forças Armadas, visando restaurar a democracia no país.
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Processo de descolonização no imediato pós-25 de Abril: dificuldades e desafios

 • dificuldades na obtenção de uma solução rápida e consensual para o problema colonial, após anos de 
arrastamento da guerra e de recusa portuguesa em discutir a descolonização (docs.1 e 2);

 • divergências no MFA e no país, logo após a Revolução de 25 de Abril, quanto à solução política para a 
guerra colonial, consagrada no programa do MFA OU confronto entre as teses federalistas de Spínola 
e as teses da independência imediata defendidas por outros sectores do MFA; 

 • intensificação de fortes pressões internas (OU manifestações de apoio ao regresso imediato dos 
soldados OU outro exemplo) e internacionais (OU da ONU OU da OUA OU outro exemplo) para a 
consagração do direito das colónias à autodeterminação OU aprovação da Lei 7/74, que reconheceu 
o direito das colónias à independência; 

 • existência de mais do que um movimento de libertação em várias das ex-colónias (FRETILIN e UDT 
– doc. 3) (OU outro exemplo), agravando os problemas no processo de descolonização;

 • fragilidades de Portugal, após a suspensão dos combates e as negociações entre o novo regime 
e os movimentos de libertação das colónias, para fazer cumprir os acordos de transição para a 
independência OU para interferir nos conflitos armados entretanto surgidos (por exemplo, em Timor 
– doc. 1);

 • retorno significativo, e em condições precipitadas, de milhares de portugueses fugidos dos conflitos 
político-militares nas ex-colónias OU fuga à situação mais complicada em Angola, com início de uma 
verdadeira «ponte aérea» (doc. 3);

 • integração dos «retornados» na sociedade portuguesa, apesar das difíceis condições em que 
chegaram ao país: «gente a quem, muitas vezes, falta tudo» (doc. 3) OU criação do Instituto de 
Apoio ao Retorno de Nacionais (IARN), com o objetivo de facilitar o acolhimento dos portugueses das 
ex-colónias;

 • dificuldades na descolonização de Timor (doc. 1), com as ameaças de «guerra civil» (doc. 3) e de 
ocupação pela Indonésia, impossibilitando a descolonização imediata;

 • desafios colocados pelo regresso de Portugal às fronteiras europeias do século XV, reconhecidas as 
independências das colónias africanas em 1974 e 1975.

Redefinição das opções da política externa portuguesa, do 25 de Abril à viragem  
para o século XXI
 • procura de um clima de aceitação e de reconhecimento internacionais, pondo fim ao isolamento de 
Portugal nas décadas anteriores (doc. 4) OU estabelecendo relações diplomáticas com os países do 
Bloco de Leste (OU com os do Movimento dos Países Não Alinhados); 

 • defesa dos valores da paz e da autodeterminação dos povos, através do reconhecimento da 
independência das colónias OU através da negociação com os movimentos de libertação, considerados 
os representantes legítimos dos seus povos OU através da abertura de negociações com a República 
Popular da China para a transferência da soberania de Macau;

 • defesa, no contexto internacional, dos interesses dos timorenses após a ocupação de Timor-Leste pela 
Indonésia, na sequência do confronto entre partidos e da tomada do poder pela FRETILIN (doc. 3);  

 • opção pela integração nas comunidades europeias após o 25 de Abril, com a formalização do pedido 
de adesão (OU com o início do processo de integração OU com o aprofundamento dos laços de 
cooperação); 

 • participação de pleno direito nas organizações internacionais (ONU, OTAN/NATO, UE, OU outra), 
com o envolvimento direto de Portugal em missões no âmbito das questões transnacionais (doc. 4);

 • estabelecimento de relações diplomáticas e de cooperação entre Portugal e as suas ex-colónias, 
reforçando-se os laços económicos e culturais; 

 • criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, organização que integra os PALOP, o 
Brasil, Portugal e Timor-Leste OU incremento da cooperação e da ajuda ao desenvolvimento dos 
países lusófonos (doc. 4);

 • participação ativa na Comunidade Ibero-Americana, que integra os Estados da Península Ibérica e da 
América Latina, de língua portuguesa ou castelhana; 

 • reforço da diplomacia económica orientada para a captação de investimentos e para a diversificação 
de mercados (por exemplo, Golfo Pérsico OU República Popular da China OU Angola); 

 • afirmação do papel de Portugal como mediador entre a Europa e os espaços da lusofonia e da 
Comunidade Ibero-Americana.
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Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2 3

Níveis

7

A resposta apresenta:
 • abordagem de nove aspetos, com três aspetos de cada um dos tópicos (3/3/3);
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida nos quatro documentos.

45 48 50

6 Nível intercalar 38 41 43

5

A resposta apresenta:
 • abordagem de seis ou cinco aspetos de, pelo menos, dois dos tópicos: (2/2/2) 
OU (3/2/1) OU (3/3/0) OU (2/2/1) OU (3/2/0) OU (3/1/1);

 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida em três ou dois dos documentos.

31 34 36

4 Nível intercalar 24 27 29

3

A resposta apresenta:
 • abordagem de três ou dois aspetos dos tópicos: (1/1/1) OU (3/0/0) OU (2/1/0) 
OU (1/1/0) OU (2/0/0);

 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida em dois ou um dos documentos.

17 20 22

2 Nível intercalar 10 13 15

1

A resposta apresenta:
 • aspetos genéricos OU ausência de individualização de cada um dos aspetos dos 
tópicos;

 • falhas de coerência na organização dos conteúdos;
 • utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina;
 • integração incipiente da informação contida nos documentos.

3 6 8

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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COTAÇÕES

GRUPO I

1.  ........................................................................................................... 5 pontos
2.  ........................................................................................................... 5 pontos
3.  ........................................................................................................... 5 pontos
4.  ........................................................................................................... 5 pontos

20 pontos

GRUPO II

1.  ........................................................................................................... 5 pontos
2.  ........................................................................................................... 20 pontos
3.  ........................................................................................................... 5 pontos
4.  ........................................................................................................... 10 pontos

40 pontos

GRUPO III

1.  ........................................................................................................... 5 pontos
2.  ........................................................................................................... 25 pontos
3.  ........................................................................................................... 5 pontos
4.  ........................................................................................................... 20 pontos

55 pontos

GRUPO IV

1.  ........................................................................................................... 5 pontos
2.  ........................................................................................................... 5 pontos
3.  ........................................................................................................... 25 pontos
4.  ........................................................................................................... 50 pontos

85 pontos

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


