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EXAME NACIONAL DO ENSINO BÁSICO
E DO ENSINO SECUNDÁRIO
Prova 28 – 2.ª Chamada / 739 – 2.ª Fase / 2009
Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, e
Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

Prova Escrita de Português – Língua Não Materna

9.º e 12.º Anos de Escolaridade 

Prova 28 – 2.ª Chamada
9 Páginas

Prova 739 – 2.ª Fase

Duração da Prova: 90 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2009
COTAÇÕES DA PROVA

Código Código
28 739

GRUPO I ................................................................ 50 pontos ............................... 100 pontos
1.

1.1. ...................................................................... 12 pontos .................................... 4 pontos

1.2. ...................................................................... 12 pontos .................................... 4 pontos

1.3. ...................................................................... 12 pontos .................................... 4 pontos

2. ..............................................................................1 5 pontos .................................. 10 pontos

3.
3.1. ......................................................................1 2 pontos .................................. 24 pontos

3.2. ......................................................................1 2 pontos .................................. 24 pontos

3.3. ......................................................................1 2 pontos .................................. 24 pontos

4. .............................................................................. 15 pontos .................................. 10 pontos

5. .............................................................................. 13 pontos .................................. 16 pontos

6. .............................................................................. 15 pontos .................................. 10 pontos

7. .............................................................................. 18 pontos .................................. 16 pontos

8. .............................................................................. 15 pontos .................................. 10 pontos

9. .............................................................................. 17 pontos .................................. 14 pontos

GRUPO II .............................................................. 20 pontos ................................. 40 pontos
1. 

1.1. .......................................................................12 pontos .................................. 14 pontos

1.2. .......................................................................12 pontos .................................. 14 pontos

1.3. .......................................................................12 pontos .................................. 14 pontos

2. ...............................................................................14 pontos .................................. 18 pontos

3. ...............................................................................14 pontos .................................. 18 pontos

4. ...............................................................................16 pontos .................................. 12 pontos

GRUPO III ............................................................ 130 pontos .............................. 260 pontos
__________ __________

TOTAL .......................... 100 pontos ............................... 200 pontos
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a atribuir a cada item é obrigatoriamente: 

– um número inteiro; 

– um dos valores resultantes da aplicação dos critérios gerais e específicos de classificação e previstos na
respectiva grelha de classificação.

As provas dos examinandos que frequentam o 9.º Ano do Ensino Básico serão classificadas numa escala de
0 a 100 pontos e as provas dos examinandos que frequentam o 12.º Ano do Ensino Secundário serão
classificadas numa escala de 0 a 200 pontos.

As respostas que se revelem ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de um item, o mesmo pode ser
classificado se, pela resposta apresentada, for possível identificá-lo inequivocamente.

Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s)
resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser apenas considerada a resposta que surgir
em primeiro lugar.

Nos itens que apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempenho é
atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos
nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de
entre os dois tidos em consideração.

ITENS DE RESPOSTA FECHADA

Itens de resposta fechada curta

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.

Itens de resposta fechada de escolha múltipla

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam, de forma inequívoca, a única alternativa
correcta.

São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada:

–  uma alternativa incorrecta;

–  mais do que uma alternativa.

Não há lugar a classificações intermédias.

Itens de resposta fechada de associação ou correspondência

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorrecta qualquer
associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento
do outro conjunto.

Itens de resposta fechada de completamento

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorrecto qualquer
completamento de um único espaço com mais do que um elemento da chave (excepto se a formulação do
item o permitir).

A classificação da prova deve respeitar integralmente 
os critérios gerais e específicos a seguir apresentados



Itens de resposta fechada de transformação

A cotação total do item é atribuída às respostas em que a transformação apresentada está integralmente
correcta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que é apresentada uma transformação incorrecta.

Itens de resposta fechada de ordenação

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada estiver integralmente
correcta e completa.

São classificadas com zero pontos as respostas em que:

–  é apresentada uma sequência incorrecta;

–  é omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência.

ITENS DE RESPOSTA ABERTA

Itens de resposta aberta curta

Os critérios de classificação dos itens de resposta aberta curta apresentam-se organizados por níveis de
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.

Nestes itens, as respostas dos examinandos são classificadas tendo em conta, além do conteúdo, os
planos ortográfico (incluindo acentuação e translineação), lexical, morfológico, sintáctico e de pontuação.
Considera-se um discurso correcto aquele em que não ocorre nenhum erro (no conjunto dos planos
indicados), um discurso com insuficiências aquele em que ocorrem até três erros (no conjunto dos planos
indicados) e um discurso com muitas insuficiências aquele em que ocorrem mais do que três erros (no
conjunto dos planos indicados).

Os cenários de resposta apresentados consideram-se orientações gerais, visando uma aferição de
critérios. Assim, qualquer interpretação que, embora não coincidindo com as linhas de leitura apresentadas,
corresponda às solicitações do item e seja considerada válida pelo professor classificador deve ser
classificada em igualdade de circunstâncias com as respostas compreendidas nos cenários fornecidos.

Itens de resposta aberta extensa orientada

Os critérios de classificação dos itens de resposta aberta extensa orientada apresentam-se organizados
por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.

Os descritores dos níveis de desempenho da produção escrita do Grupo III integram os seguintes
parâmetros: tema e tipologia, coerência e pertinência da informação, estrutura e coesão, morfologia e sintaxe,
repertório vocabular e ortografia.

Os níveis intermédios, aos quais correspondem as cotações de 4 e de 2 pontos (código 28) ou as
cotações de 8 e de 4 pontos (código 739), não estão descritos, de modo a permitir uma maior flexibilidade na
atribuição da classificação.

Caso o texto não cumpra, de forma inequívoca, a instrução no que respeita ao tema e ao tipo de texto,
deve ser classificado com zero pontos em todos os parâmetros.

A indicação de um número mínimo e de um número máximo de palavras1 para a elaboração da resposta
significa que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão do texto e devem ser
respeitados. O incumprimento desses limites implica a desvalorização de 1 ou de 2 pontos (código 28) ou de
2 ou de 4 pontos (código 739), de acordo com os limites estabelecidos nos critérios específicos do item de
resposta aberta orientada que constitui o Grupo III.

Sempre que o texto apresente uma extensão inferior a trinta palavras, deve ser classificado com zero
pontos em todos os parâmetros.

1 Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo
quando esta integre elementos ligados por hífen (ex.: /di-lo-ei/). Qualquer número conta como uma única palavra,
independentemente dos algarismos que o constituam (ex.: /2009/).
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

GRUPO I

Leitura e Escrita
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ITENS
N.º CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

COTAÇÕES

28 739

1.1.
Assinala apenas: eram seus e dos seus familiares. 2 4

Dá outra resposta. 0 0

1.2.
Assinala apenas: durante a hora de almoço. 2 4

Dá outra resposta. 0 0

1.3.
Assinala apenas: estudantes e maiores de 65 anos. 2 4

Dá outra resposta. 0 0

2.

Completa os espaços em branco com as cinco opções correctas.

O Museu do Brinquedo fica em Sintra. Está aberto todos os dias, menos à
segunda-feira, até às dezoito (18) horas. No dia 1 de Junho, os mais novos não
pagam entrada, porque é Dia da Criança.

5 10

Completa os espaços em branco com apenas três ou quatro opções correctas. 4 8

Completa os espaços em branco com apenas duas opções correctas. 2 4

Dá outra resposta. 0 0

3.1.
Assinala apenas: chegar à sua casa final. 2 4

Dá outra resposta. 0 0

3.2.
Assinala apenas: deslocar a peça branca uma casa. 2 4

Dá outra resposta. 0 0

3.3.
Assinala apenas: as instruções de um jogo. 2 4

Dá outra resposta. 0 0

4.

Copia uma das seguintes expressões:

«Cada jogador, na sua vez, desloca a peça branca para uma casa vazia ao lado, na
vertical, na horizontal ou na diagonal.»;
OU
«desloca a peça branca para uma casa vazia ao lado»;
OU
«na vertical, na horizontal ou na diagonal». 

Copia com fidelidade e respeita as normas de transcrição.

5 10

Copia uma das expressões acima indicadas.

Copia sem fidelidade e/ou não respeita as normas de transcrição.
3 6

Dá outra resposta. 0 0

5.
Indica apenas: Sessenta e um OU Sessenta e uma (peças). 3 6

Dá outra resposta. 0 0
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ITENS
N.º CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

COTAÇÕES

28 739

6.

Completa os espaços em branco com as cinco opções correctas.

Quando era pequeno, o rapaz adormecia a ouvir histórias de gigantes e tinha, em

sua casa, um coelho malhado. Este animal tinha sido dado à família do rapaz para ser

cozinhado, mas ninguém quis fazer mal ao bicho.

Como os pais pensaram que era melhor o coelhinho viver em liberdade, levaram-

-no para o campo, contra a vontade do rapaz.

5 10

Completa os espaços em branco com apenas três ou quatro opções correctas. 4 8

Completa os espaços em branco com apenas duas opções correctas. 2 4

Dá outra resposta. 0 0

7.

Faz, correctamente, as três correspondências.

8 16

Faz, correctamente, apenas duas correspondências. 5 10

Faz, correctamente, apenas uma correspondência. 2 4

Dá outra resposta. 0 0

8.

Copia uma das seguintes expressões:

«E lá levaram o coelhinho, aproveitando uma distracção minha.»;

OU

«aproveitando uma distracção minha».

Copia com fidelidade e respeita as normas de transcrição.

5 10

Copia uma das expressões acima indicadas.

Copia sem fidelidade e/ou não respeita as normas de transcrição.
3 6

Dá outra resposta. 0 0

Coluna A

a. O rapaz

b. O pai

c. O coelho

d. O rapaz

Coluna B

c. gostava muito de cenouras.

d. protestou a noite toda.

b. inventava histórias de gigantes.

visitou uma quinta enorme.

a. ouvia histórias para adormecer.

comeu batatas e ervas cheirosas.
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ITENS
N.º CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

COTAÇÕES

28 739

9.

Manifesta a sua opinião e justifica-a, apresentando, pelo menos, uma razão.

Produz um discurso correcto nos planos ortográfico, lexical, morfológico, sintáctico e
de pontuação.

7 14

Manifesta a sua opinião e justifica-a, apresentando, pelo menos, uma razão.

Produz um discurso com insuficiências nos planos ortográfico, lexical, morfológico,
sintáctico e/ou de pontuação (de um a três erros no conjunto dos planos indicados).
OU
Não dá opinião de forma explícita, mas apresenta uma justificação plausível para a
decisão dos pais.

Produz um discurso correcto nos planos ortográfico, lexical, morfológico, sintáctico e
de pontuação.

4 8

Manifesta a sua opinião e justifica-a, apresentando, pelo menos, uma razão.

Produz um discurso com muitas insuficiências nos planos ortográfico, lexical,
morfológico, sintáctico e/ou de pontuação  (mais de três erros no conjunto dos planos
indicados).
OU
Não dá opinião de forma explícita, mas apresenta uma justificação plausível para a
decisão dos pais.

Produz um discurso com insuficiências nos planos ortográfico, lexical, morfológico,
sintáctico e/ou de pontuação (de um a três erros no conjunto dos planos indicados).
OU
Manifesta a sua opinião, apenas com transcrições do texto.

2 4

Dá outra resposta. 0 0

Cenário de resposta

Concorda com a decisão dos pais, referindo, por exemplo, o facto de ser melhor para o animal viver no
campo, em liberdade.
OU 
Discorda da decisão dos pais, referindo, por exemplo, o facto de esta decisão ter causado um tremendo
desgosto ao rapazinho.
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GRUPO II

Competências Linguísticas

ITENS
N.º CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

COTAÇÕES

28 739

1.1.
Assinala apenas: jogadores. 2 4

Dá outra resposta. 0 0

1.2.
Assinala apenas: vence. 2 4

Dá outra resposta. 0 0

1.3.
Assinala apenas: se distrai e ocupa o tempo. 2 4

Dá outra resposta. 0 0

2.

Completa os espaços em branco com as quatro opções correctas.

a. Hoje, vês o jogo em casa ou vais ao estádio?

b. O jogador está a pôr as peças no tabuleiro.

c. Aos domingos, nós adoramos jogar Monopólio.

d. Ontem, as equipas jogaram muito bem.

4 8

Completa os espaços em branco com apenas duas ou três opções correctas. 2 4

Dá outra resposta. 0 0

3.

Completa os espaços em branco com as quatro opções correctas.

a. Os colegas do Carlos não sabiam dele. Encontraram-no sozinho no campo de

futebol.

b. Amanhã, vens comigo ao jogo?

c. Não quero esse livro. Prefiro o CD. Dá-lhe o livro a ele.

d. Eu fiz o meu jogo e tu fizeste o teu.

4 8

Completa os espaços em branco com apenas duas ou três opções correctas. 2 4

Dá outra resposta. 0 0

4.

Assinala apenas as três opções que completam a expressão e nenhuma das outras. 

6 12

Assinala apenas duas das opções que completam a expressão e nenhuma das outras.
OU
Assinala apenas as três opções que completam a expressão e uma das outras.

4 8

Assinala apenas uma das opções que completam a expressão e nenhuma das
outras.
OU
Assinala apenas duas das opções que completam a expressão e uma das outras. 

2 4

Dá outra resposta. 0 0

Coluna A

A Joana adora

Coluna B

brincar com os amigos.

a brincar às corridas.

brinquedos.

que brinquem com ela.

brincando no chão.

X

X

X



GRUPO III

Expressão Escrita

Nota – As cotações de 5, 4, 3, 2 e 1 são relativas ao código 28. As cotações de 10, 8, 6, 4 e 2 são relativas

ao código 739.

COTAÇÕES

PARÂMETROS

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO

5 / 10 4 / 8 3 / 6 2 / 4 1 / 2

Te
m

a
 e

 T
ip

o
lo

g
ia

A

Cumpre integralmente a
instrução no que diz respeito
ao tema, tratando-o sem
desvios.

E
Domina o tipo de texto
solicitado:
– apresenta abertura, desen-

volvimento e desfecho
adequados;

– produz um texto com
sequências descritivas e
com sequências narrativas.

N

Í

V

E

L

I

N

T

E

R

M

É

D

I

O

Cumpre parcialmente a
instrução:
– redige um texto  com

sequências descritivas e
com sequências narrativas,
mas com desvios ao tema;

E
– trata o tema proposto num

formato textual diferente do
solicitado.

N

Í

V

E

L

I

N

T

E

R

M

É

D

I

O

Cumpre a instrução de forma
muito vaga no que diz respeito
ao tema e de modo indefinido
no que diz respeito ao tipo de
texto.

OU
Cumpre uma das instruções
(tema ou tipo de texto).

C
o
e
rê

n
ci

a
 e

 P
e
rt

in
ê
n
ci

a
d
a
 I

n
fo

rm
a
çã

o

B

Redige um texto que respeita
plenamente os tópicos dados
– relato de vivências sobre
uma brincadeira de infância  –
e que se desenvolve numa
progressão coerente. 
Manifesta domínio dos
principais processos de
estabelecimento de tópicos
frásicos (como nominali-
zações, sistema de deter-
minantes …).

Redige um texto que respeita
globalmente os tópicos dados,
embora com desvios e com
alguma ambiguidade.
Não consegue manter de
modo consistente a coerência
do enunciado, mas as lacunas
ou insuficiências não afectam
gravemente a lógica do texto.

Redige um texto que des-
respeita quase totalmente os
tópicos dados.
Produz um discurso incon-
sistente, transmitindo infor-
mação ambígua ou confusa.

E
st

ru
tu

ra
 e

 C
o
e

sã
o

C

Redige um texto com estrutura
bem definida e segmenta as
unidades de discurso de
acordo com essa estrutura,
por exemplo, através de
parágrafos e de marcadores
de tipos de discurso.
Usa diferentes mecanismos
de coesão interfrásica, por
exemplo, coordenações com e
e mas e subordinações com
porque.
Domina alguns mecanismos
de coesão temporal, por
exemplo, o sistema de tempos
verbais e expressões adver-
biais de tempo.
Domina, de modo elementar,
cadeias de referência pelo
recurso a expressões re-
ferencialmente dependentes,
por exemplo, através de
pronominalizações.
Utiliza a pontuação de modo
sistemático, pertinente e
intencional. 

Redige um texto estruturado
de forma satisfatória, ainda
que com algum desequilíbrio e
descontinuidade.
Manifesta um domínio
razoável de mecanismos de
coesão interfrásica (com
predomínio de justaposições
de sequências frásicas e com
repetição de conexões).
Manifesta um domínio
razoável de mecanismos de
coesão temporal (com
algumas inconsistências na
selecção de tempos e modos
verbais).
Manifesta um domínio
razoável de cadeias de
referência (embora com
algumas repetições e des-
continuidades indesejáveis).
Utiliza os sinais de pontuação,
principalmente para marcar
pausas, sem seguir
sistematicamente as regras,
ainda que tal não afecte a
inteligibilidade do texto.

Redige um texto sem
estruturação aparente.
Organiza o texto de modo
muito elementar ou indis-
cernível, com repetições e
lacunas geradoras de rupturas
de coesão.
Utiliza os sinais de pontuação
de modo aleatório, com
infracções das regras
elementares, ou não os utiliza.
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Nota 1 – Sempre que, em qualquer parâmetro, o texto produzido pelo examinando ficar aquém do que é exigido para a
cotação 1/2, deve ser atribuída a classificação de zero pontos no parâmetro em que tal se verifique.

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

Nota 3 – Se o examinando produzir um texto com uma extensão inferior a 30 palavras, deve ser atribuída à resposta a
classificação de zero pontos.

DESCRIÇÃO
Pontos de desconto

28 739

Afasta-se pouco da extensão requerida, produzindo um texto com 50/59

ou com 101/110 palavras.
1 2

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

de 50 (mas mais de 30) ou com mais de 110 palavras.
2 4

COTAÇÕES

PARÂMETROS

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO

5 / 10 4 / 8 3 / 6 2 / 4 1 / 2
M

o
rf

o
lo

g
ia

 e
 S

in
ta

xe

D

Usa de forma elementar
diferentes estruturas sintác-
ticas, construindo correcta-
mente a maioria das frases. 
Manifesta domínio de
processos de conexão
intrafrásica. Por exemplo,
utiliza, embora com alguns
desvios, regras de con-
cordância (determinantes /
adjectivos – nome; sujeito –
verbo), sistema pronominal e
flexão verbal. 

N

Í

V

E

L

I

N

T

E

R

M

É

D

I

O

Manifesta um domínio acei-
tável de estruturas sintác-
ticas comuns, apresentando
alguns erros, sem impli-
cações para a inteligibilidade
do texto.

N

Í

V

E

L

I

N

T

E

R

M

É

D

I

O

Manifesta um controlo muito
limitado de estruturas e
processos sintácticos, recor-
rendo a formas gramaticais
simples, marcadas por repe-
tições e erros que prejudicam
a inteligibilidade do texto. 

R
e

p
e

rt
ó

ri
o

 V
o

ca
b

u
la

r

E

Utiliza vocabulário adequado e
diversificado, manifestando
conhecer as áreas lexicais
afectas a temas definidos no
QECR.
É capaz de recorrer, de forma
intencional, por exemplo, a
processos de sinonímia para
evitar repetições vocabulares.

Utiliza vocabulário ajustado
ao tema, mas pouco variado
e um tanto convencional,
eventualmente com confu-
sões pontuais e com
interferência de outras
línguas, o que, no entanto,
não perturba a comunicação.

Utiliza vocabulário muito
elementar e restrito, com
elevado grau de redundância,
de interferência de outras
línguas e, por vezes, com
grave inadequação.

O
rt

o
g
ra

fia

F

Não dá erros ortográficos ou
dá-os apenas de forma
esporádica e em palavras
pouco frequentes, dificil-
mente usadas nos temas do
QECR, ou em formas ins-
táveis (como no caso de
alguns compostos).

Dá alguns erros ortográficos,
mas não de modo sistemático
(por exemplo, três ou quatro
erros em 20 palavras).

Dá um número significativo
de erros ortográficos (por
exemplo, sete ou oito erros
em 20 palavras).
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