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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.

HO

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.

AL

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

AB

As provas em que se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente em maiúsculas são sujeitas
a uma desvalorização de cinco pontos na classificação total.

TR

Itens de construção
Resposta restrita

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

DE

Os critérios de classificação relativos aos aspetos de conteúdo e aos aspetos de estruturação do discurso
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 num
parâmetro é classificada com zero pontos nesse parâmetro.

ÃO

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

RS

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou interpretações constantes nos 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.

VE

Nos casos em que a pontuação referente aos aspetos de conteúdo (C) corresponda ao nível 1 de desempenho,
a pontuação máxima a atribuir aos aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F) é a que
consta no Quadro 1.
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Quadro 1 – Pontuação máxima a atribuir ao parâmetro F em situações específicas
Pontuação atribuída ao
parâmetro C

Pontuação máxima a atribuir ao
parâmetro F

3 pontos

3 pontos

Sobre esse valor aplicam-se apenas 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.

HO

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.

AL

Resposta extensa

AB

A cotação do item de resposta extensa é distribuída por parâmetros relativos a aspetos de conteúdo (C) e a
aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F). Os aspetos de conteúdo estão organizados em
dois parâmetros: A – Desenvolvimento do tópico; B – Fundamentação da análise.

TR

Os critérios de classificação relativos aos aspetos de conteúdo e aos aspetos de estruturação do discurso
encontram-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 num
parâmetro é classificada com zero pontos nesse parâmetro.
A classificação com zero pontos no parâmetro A implica a atribuição de zero pontos nos restantes parâmetros.

DE

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.
Fatores de desvalorização
−− Correção linguística

ÃO

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
Desvalorização
(pontos)

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

VE

RS

Tipo de ocorrências

A repetição de um erro de ortografia na mesma resposta (incluindo erro de acentuação, erro de translineação
e uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula) 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.
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−− 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 do número de algarismos que o constituam (ex.: /2019/).

VE

RS

ÃO

DE

TR

AB

AL

HO

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
Na resposta, devem ser desenvolvidos os tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.

HO

Caracterização do espaço em que Teresa se movimenta:
−− é um convento, com um «coro» (l. 1), o «santuário de sua tia» (ll. 2-3), as «celas» (l. 5), uma «janela»
(l. 3) que se abre para o lado do mar e um «mirante» (ll. 26 e 37) do qual se avistam os barcos no porto;
−− é um lugar de clausura, de recolhimento e oração.

AL

Caracterização do espaço em que Simão Botelho se movimenta:
−− é uma nau fundeada no porto, com um «tombadilho» (l. 29), um «portaló» (l. 34) e uma «amurada»
(l. 36) a que Simão se encosta para olhar na direção de Teresa;
−− é um espaço carcerário, uma nau-prisão que transporta condenados para o degredo.

AB

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

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Caracteriza, adequadamente, os dois espaços em que as personagens se movimentam.

3

Caracteriza, adequadamente, o espaço em que uma das personagens se movimenta
e, com pequenas imprecisões e/ou omissões, o espaço em que a outra personagem se
movimenta.

9

2

Caracteriza, adequadamente, o espaço em que uma das personagens se movimenta.
OU
Caracteriza, com pequenas imprecisões e/ou omissões, os dois espaços em que as
personagens se movimentam.

6

1

Caracteriza, com pequenas imprecisões e/ou omissões, o espaço em que uma das
personagens se movimenta.

3

DE

TR

12

ÃO

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

4 pontos

Descritores de desempenho

Pontuação

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

4

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pontuais e pouco
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

2

VE

3

RS

Níveis

8 pontos

• Correção linguística*1.....................................................................

4 pontos

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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2. .................................................................................................................................................... 20 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
A expressão «Eram hinos à felicidade prevista» (l. 10):
−− caracteriza, metaforicamente, as cartas enviadas por Simão Botelho a Teresa;
−− sugere que as cartas simbolizam os sonhos de uma felicidade futura;
−− confere às cartas um carácter poético, inspirado pela paixão amorosa.
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 12 pontos

Descritores de desempenho

Pontuação

HO

Níveis

4

Explicita o sentido da expressão, desenvolvendo, adequadamente, dois tópicos.

12

3

Explicita o sentido da expressão, desenvolvendo, adequadamente, um tópico e, com
pequenas imprecisões e/ou omissões, outro tópico.

2

Explicita o sentido da expressão, desenvolvendo, adequadamente, um tópico.
OU
Explicita o sentido da expressão, desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou
omissões, dois tópicos.

6

1

Explicita o sentido da expressão, desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou
omissões, um tópico.

3

TR

AB

AL

9

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

8 pontos

4 pontos

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

4

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pontuais e pouco
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

2

ÃO

DE

Níveis

4 pontos

VE

RS

• Correção linguística*2.....................................................................

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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3. .................................................................................................................................................... 20 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
O processo narrativo indicado produz os seguintes efeitos:
−− marcar a importância das cartas íntimas dos namorados;
−− aumentar a tensão dramática associada às cartas, pelo facto de ser omitido o teor da ordem;
−− antecipar o momento em que a ordem é cumprida, quando, mais tarde, o «pacotinho» (l. 34) é entregue
a Simão pela «pobre de Viseu» (l. 33).
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 12 pontos

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Apresenta, adequadamente, dois dos efeitos produzidos pelo processo narrativo indicado.

12

3

Apresenta, adequadamente, um dos efeitos produzidos pelo processo narrativo indicado
e, com pequenas imprecisões e/ou omissões, outro dos efeitos.

9

2

Apresenta, adequadamente, um dos efeitos produzidos pelo processo narrativo indicado.
OU
Apresenta, com pequenas imprecisões e/ou omissões, dois dos efeitos produzidos pelo
processo narrativo indicado.

6

1

Apresenta, com pequenas imprecisões e/ou omissões, um dos efeitos produzidos pelo
processo narrativo indicado.

3

TR

AB

AL

HO

Níveis

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

8 pontos

4 pontos

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

4

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pontuais e pouco
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

2

ÃO

DE

Níveis

4 pontos

VE

RS

• Correção linguística*3.....................................................................

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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4. .................................................................................................................................................... 20 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
Os acenos trocados entre Teresa e Simão Botelho têm um valor simbólico:
−− porque representam uma comunhão última;
−− porque sugerem uma vitória do amor que os une sobre a fatalidade que os separa;
−− porque sublinham o momento da despedida.
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 12 pontos

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Refere o valor simbólico dos acenos trocados entre Teresa e Simão Botelho,
desenvolvendo, adequadamente, dois tópicos.

12

3

Refere o valor simbólico dos acenos trocados entre Teresa e Simão Botelho,
desenvolvendo, adequadamente, um tópico e, com pequenas imprecisões e/ou omissões,
outro tópico.

9

2

Refere o valor simbólico dos acenos trocados entre Teresa e Simão Botelho,
desenvolvendo, adequadamente, um tópico.
OU
Refere o valor simbólico dos acenos trocados entre Teresa e Simão Botelho,
desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou omissões, dois tópicos.

6

1

Refere o valor simbólico dos acenos trocados entre Teresa e Simão Botelho,
desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou omissões, um tópico.

3

TR

AB

AL

HO

Níveis

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

DE

• Estruturação do discurso ...............................................................

8 pontos

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

4

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pontuais e pouco
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

2

ÃO

Níveis

4 pontos

VE

RS

• Correção linguística*4.....................................................................

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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GRUPO II ................................................................................................................................... 80 pontos
1. .................................................................................................................................................... 20 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
A figura de viajante representada no poema:
−− sente uma atração irresistível pela descoberta de «vários mundos» (v. 13);
−− conhece bem, por experiência própria, o que é partir e regressar;
−− considera que o facto de muito viajar marca a sua personalidade.

HO

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

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Refere, adequadamente, dois dos traços que caracterizam a figura de viajante
representada no poema.

12

3

Refere, adequadamente, um dos traços que caracterizam a figura de viajante
representada no poema e, com pequenas imprecisões e/ou omissões, outro dos traços.

9

2

Refere, adequadamente, um dos traços que caracterizam a figura de viajante representada
no poema.
OU
Refere, com pequenas imprecisões e/ou omissões, dois dos traços que caracterizam a
figura de viajante representada no poema.

6

1

Refere, com pequenas imprecisões e/ou omissões, um dos traços que caracterizam a
figura de viajante representada no poema.

3

TR

AB

AL

Níveis

DE

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

8 pontos

4 pontos

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

4

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pontuais e pouco
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

2

RS

ÃO

Níveis

4 pontos

VE

• Correção linguística*5.....................................................................

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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2. .................................................................................................................................................... 20 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
A expressão «vã melancolia» (v. 6) remete para:
−− a tristeza absurda de uma despedida em que não se diz adeus a ninguém;
−− a inutilidade de se despedir de um lugar a que se é por completo estranho;
−− o sentimento de partir de uma cidade onde ninguém lembrará aquele que parte.
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 12 pontos

Descritores de desempenho

Pontuação

HO

Níveis

Indica o sentido da expressão, desenvolvendo, adequadamente, dois tópicos.

12

3

Indica o sentido da expressão, desenvolvendo, adequadamente, um tópico e, com
pequenas imprecisões e/ou omissões, outro tópico.

2

Indica o sentido da expressão, desenvolvendo, adequadamente, um tópico.
OU
Indica o sentido da expressão, desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou omissões,
dois tópicos.

1

Indica o sentido da expressão, desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou omissões,
um tópico.

9

AB

AL

4

TR

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

6

3

8 pontos

4 pontos

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

4

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pontuais e pouco
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

2

ÃO

DE

Níveis

4 pontos

VE

RS

• Correção linguística*6.....................................................................

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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3. .................................................................................................................................................... 20 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
O sujeito poético realça a diferença entre a sua experiência e a experiência de outros:
−− sugerindo que faz parte de um grupo restrito («Não muitos» – v. 12), com características próprias;
−− considerando que quem não integra o grupo restrito a que ele pertence não poderá entender a experiência
de «tanto haver partido para longe» (v. 17) e de regressar, pois não o faz com a mesma frequência nem
o sente com a mesma intensidade;
−− supondo que a sua propensão para a viagem não será partilhada por muitos.

Níveis

HO

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

Descritores de desempenho

Pontuação

Justifica a afirmação, desenvolvendo, adequadamente, dois tópicos.

12

3

Justifica a afirmação, desenvolvendo, adequadamente, um tópico e, com pequenas
imprecisões e/ou omissões, outro tópico.

9

2

Justifica a afirmação, desenvolvendo, adequadamente, um tópico.
OU
Justifica a afirmação, desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou omissões, dois
tópicos.

6

1

Justifica a afirmação, desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou omissões, um
tópico.

3

TR

AB

AL

4

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

8 pontos

4 pontos

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

4

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pontuais e pouco
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

ÃO

DE

Níveis

4 pontos

VE

RS

• Correção linguística*7.....................................................................

2

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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4. .................................................................................................................................................... 20 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
Tal como é tratado neste poema, o tema do regresso convoca os seguintes aspetos:
−− o regresso revela toda a mudança que ocorreu durante a ausência;
−− o pleno regresso é impossível, pois, ao voltar, o lugar que se deixou encontra-se sempre diferente;
−− mesmo os que aguardam fielmente o regresso de quem partiu já não são os mesmos.
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 12 pontos

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Explicita dois aspetos do tema do regresso, desenvolvendo, adequadamente, dois tópicos.

12

3

Explicita dois aspetos do tema do regresso, desenvolvendo, adequadamente, um tópico
e, com pequenas imprecisões e/ou omissões, outro tópico.

9

2

Explicita um aspeto do tema do regresso, desenvolvendo, adequadamente, um tópico.
OU
Explicita dois aspetos do tema do regresso, desenvolvendo, com pequenas imprecisões
e/ou omissões, dois tópicos.

1

Explicita um aspeto do tema do regresso, desenvolvendo, com pequenas imprecisões
e/ou omissões, um tópico.

AB

AL

HO

Níveis

TR

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

6

3

8 pontos

4 pontos

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

4

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pontuais e pouco
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

2

ÃO

DE

Níveis

4 pontos

VE

RS

• Correção linguística*8.....................................................................

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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GRUPO III .................................................................................................................................. 40 pontos
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 24 pontos

Parâmetro A: Desenvolvimento do tópico
Descritores de desempenho

Pontuação

4

Escreve um texto em que trata o tópico proposto sem desvios ou com desvios pontuais
e em que assegura globalmente os aspetos seguintes:
(i) a exposição de uma linha de interpretação coerente;
(ii) a mobilização de conhecimentos literários pertinentes;
(iii) o recurso a um repertório lexical adequado ao desenvolvimento do tópico.

12

3

Escreve um texto em que trata o tópico proposto sem desvios ou com desvios pontuais
e em que apresenta falhas pouco significativas no conjunto dos aspetos indicados neste
parâmetro.

9

2

Escreve um texto em que trata o tópico proposto sem desvios ou com desvios pontuais
e em que apresenta falhas significativas no conjunto dos aspetos indicados neste
parâmetro.
OU
Escreve um texto em que trata parcialmente o tópico proposto e em que apresenta falhas
pouco significativas no conjunto dos aspetos indicados neste parâmetro.

6

1

Escreve um texto em que trata parcialmente o tópico proposto e em que apresenta falhas
significativas no conjunto dos aspetos indicados neste parâmetro.

TR

AB

AL

HO

Níveis

3

VE

RS

ÃO

DE

Nota – A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro A implica a atribuição de zero pontos nos restantes
parâmetros.
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Parâmetro B: Fundamentação da análise
Descritores de desempenho

Pontuação

4

Evidencia uma boa capacidade de análise. Fundamenta a análise com base na sua
experiência de leitura, escrevendo um texto em que integra adequadamente:
(i) juízos de leitura fundados numa reflexão crítica sobre a obra;
(ii)	
explicitação de relações pertinentes entre os elementos textuais convocados e a
linha de interpretação seguida;
(iii) referências a elementos da obra (exemplos, citações ou alusões).

12

3

Evidencia uma boa capacidade de análise. Fundamenta a análise com base na sua
experiência de leitura, escrevendo um texto em que apresenta falhas pouco significativas
no conjunto dos aspetos indicados neste parâmetro.

9

2

Evidencia uma capacidade de análise satisfatória. Fundamenta a análise com base na
sua experiência de leitura, escrevendo um texto em que integra apenas os aspetos (i)
e (ii) ou apenas os aspetos (i) e (iii) indicados neste parâmetro, ainda que com falhas
pouco significativas.
OU
Evidencia uma capacidade de análise satisfatória. Fundamenta a análise com base na
sua experiência de leitura, escrevendo um texto em que apresenta falhas significativas
no conjunto dos aspetos indicados neste parâmetro.

6

1

Evidencia uma capacidade de análise pouco satisfatória. Fundamenta a análise com
base na sua experiência de leitura, escrevendo um texto em que integra apenas o aspeto
(i) indicado neste parâmetro, ainda que com falhas pouco significativas.
OU
Evidencia uma capacidade de análise pouco satisfatória. Fundamenta a análise com
base na sua experiência de leitura, escrevendo um texto em que integra apenas dois dos
aspetos indicados neste parâmetro, ainda que com falhas significativas.

3

VE

RS

ÃO

DE

TR

AB

AL

HO

Níveis
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• Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F) .......................... 16 pontos

Estruturação do discurso
Descritores de desempenho

Pontuação

4

Redige um texto bem organizado, evidenciando um bom domínio dos mecanismos de
coesão textual nos aspetos seguintes:
(i)	
apresentação de um texto constituído por partes articuladas entre si de modo
consistente;
(ii) marcação correta de parágrafos;
(iii) utilização adequada de mecanismos de articulação interfrásica.

8

3

Redige um texto globalmente bem organizado, evidenciando um bom domínio dos
mecanismos de coesão textual, com falhas pontuais e pouco significativas nos aspetos
indicados neste parâmetro.

6

2

Redige um texto satisfatoriamente organizado, evidenciando um domínio apenas suficiente
dos mecanismos de coesão textual, com falhas frequentes, embora pouco significativas,
nos aspetos indicados neste parâmetro.

4

1

Redige um texto com uma organização pouco satisfatória, evidenciando um domínio
insuficiente dos mecanismos de coesão textual, com falhas frequentes e significativas
nos aspetos indicados neste parâmetro.

2

AB

AL

HO

Níveis

8 pontos

VE

RS

ÃO

DE

TR

Correção linguística (sintaxe e morfologia; léxico; pontuação;
ortografia)*9.......................................................................................

COTAÇÕES
Item

Grupo
I
II
III

Cotação (em pontos)
1.

2.

3.

4.

20

20

20

20

1.

2.

3.

4.

20

20

20

20

Item único

TOTAL

80
80
40
200

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).

Prova 734/2.ª F. | CC • Página 14/ 14

