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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 escolha múltipla.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 
primeiro lugar.

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.

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

ITENS DE SELEÇÃO

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 
inequívoca a opção correta. 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

Resposta curta

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Todas as 
outras respostas são classificadas com zero pontos.

Se a resposta ao item contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 
corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos 
solicitados, é-lhe atribuída a classificação de zero pontos.

Nos itens em que se solicita o uso de terminologia linguística, são classificadas com zero pontos as respostas 
que contenham abreviaturas dos termos.

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).

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

A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo implica a classificação com zero pontos nos aspetos de 
estruturação do discurso e correção linguística.
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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 (C) 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 
(F) é também igual ou inferior a um terço da pontuação prevista para este segundo parâmetro, tal como se 
apresenta no Quadro 1.

Quadro 1 – Pontuação máxima a atribuir ao parâmetro F em situações específicas

Pontuação atribuída no
parâmetro C

Pontuação máxima a atribuir no
parâmetro F

3 pontos 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.

Resposta extensa

A cotação do item de resposta extensa é distribuída por parâmetros de estruturação temática e discursiva 
(ETD) e de correção linguística (CL).

Os critérios de classificação relativos à ETD apresentam-se organizados por níveis de desempenho nos 
parâmetros seguintes: (A) tema e tipologia, (B) estrutura e coesão, (C) léxico e adequação do discurso. Para 
cada parâmetro, estão previstos níveis de desempenho descritos e não descritos. A cada nível de desempenho 
corresponde uma dada pontuação.

Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos 
consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. Qualquer resposta 
que não atinja o nível 1 de desempenho num parâmetro é classificada com zero pontos nesse parâmetro.

A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro A (tema e tipologia) implica a atribuição de zero 
pontos tanto em todos os restantes parâmetros da ETD como na CL.

Neste item, 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

Em cada resposta, é contabilizada como uma única ocorrência a repetição de uma palavra com o mesmo erro 
ortográfico, bem como a presença de mais de um erro na mesma palavra (incluindo erro de acentuação, uso 
indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula e erro de translineação).

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.

Caso a resposta apresente uma extensão inferior a oitenta palavras, é classificada com zero pontos.

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   .................................................................................................................................... 100 pontos

A

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

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

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

4 Relaciona o conteúdo da estância 97 com a opinião formulada na estância 96, 
desenvolvendo, adequadamente, o conteúdo dos dois tópicos de resposta.

12

3
Relaciona o conteúdo da estância 97 com a opinião formulada na estância 96, 
desenvolvendo, adequadamente, o conteúdo de um dos tópicos de resposta e, com 
pequenas imprecisões e/ou omissões, o conteúdo do outro.

9

2

Relaciona o conteúdo da estância 97 com a opinião formulada na estância 96, 
desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou omissões, o conteúdo dos dois tópicos 
de resposta.
OU
Explicita, adequadamente, o conteúdo da estância 97 ou a opinião formulada na estância 
96.

6

1

Explicita, com pequenas imprecisões e/ou omissões, o conteúdo da estância 97 ou a 
opinião formulada na estância 96.
OU
Refere-se, de forma vaga, à relação entre o conteúdo da estância 97 e a opinião formulada 
na estância 96.

3

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

Estruturação do discurso  ................................................................. 4 pontos
Correção linguística* 1 ...................................................................... 4 pontos

Tópicos de resposta

Na resposta, devem ser abordados os aspetos seguintes, ou outros igualmente relevantes.

•  Explicitação da opinião do Poeta (estância 96): a avidez de dinheiro e de ouro pode levar o ser humano 
a adotar atitudes condenáveis.

•  Referência ao conteúdo da estância 97: apresentação de situações/exemplos que comprovam a  
tese/opinião do Poeta.

Exemplo de resposta

Na estância 97, o Poeta refere três situações protagonizadas por figuras da Antiguidade que comprovam 
a tese por si defendida na estância anterior, na medida em que evidenciam o modo como a avidez de 
dinheiro e de ouro pode levar o ser humano – rico ou pobre – a adotar atitudes condenáveis, como a 
traição ou a deslealdade.

* Vide  Fatores de desvalorização, no domínio da correção linguística, dos itens de construção – resposta restrita e 
extensa (p. 4).
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2.  .................................................................................................................................................... 20 pontos
•  Aspetos de conteúdo (C)  ....................................................................................  12 pontos

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

4 Explicita, adequadamente, três valores postos em causa pelo poder do «metal luzente e 
louro», apresentando transcrições pertinentes para cada um desses valores.

12

3

Explicita, adequadamente, dois valores postos em causa pelo poder do «metal luzente e 
louro», apresentando transcrições pertinentes para cada um desses valores.
OU
Explicita, com pequenas imprecisões e/ou omissões, três valores postos em causa pelo 
poder do «metal luzente e louro», apresentando transcrições pertinentes para cada um 
desses valores.

9

2

Explicita, adequadamente, um valor posto em causa pelo poder do «metal luzente e 
louro», apresentando uma transcrição pertinente para esse valor.
OU
Explicita, com pequenas imprecisões e/ou omissões, dois valores postos em causa pelo 
poder do «metal luzente e louro», apresentando transcrições pertinentes para cada um 
desses valores.
OU
Explicita, adequadamente, três valores postos em causa pelo poder do «metal luzente e 
louro», sem apresentar transcrições pertinentes.

6

1

Explicita, com pequenas imprecisões e/ou omissões, um valor posto em causa pelo poder 
do «metal luzente e louro», apresentando uma transcrição pertinente para esse valor.
OU
Refere-se, de forma vaga, a três valores postos em causa pelo poder do «metal luzente e 
louro», sem apresentar transcrições pertinentes.

3

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

Estruturação do discurso  ................................................................. 4 pontos
Correção linguística* 2 ...................................................................... 4 pontos

Tópicos de resposta
Na resposta, devem ser abordados três dos valores que o «metal luzente e louro» põe em causa, cada um 
deles devidamente fundamentado com uma transcrição pertinente:

•  a lealdade (aos amigos)/a amizade, na medida em que transforma amigos em traidores – «Faz trédoros 
e falsos os amigos» (v. 18);

•  a fidelidade (à pátria), na medida em que são traídos os interesses da pátria – «Este rende munidas 
fortalezas» (v. 17)/«E entrega Capitães aos inimigos» (v. 20);

•  a bondade/a dignidade, na medida em que transforma pessoas nobres em vis – «Este a mais nobres faz 
fazer vilezas» (v. 19);

•  a honra/a virtude/a castidade, na medida em que corrompe  a própria pureza – «Este corrompe virginais 
purezas» (v. 21);

•  a verdade, na medida em que corrompe as consciências e origina enganos e intrigas – «Este deprava às 
vezes as ciências, / Os juízos cegando e as consciências» (vv. 23 e 24)/«Este causa os perjúrios entre 
a gente» (v. 27);

•  a justiça, na medida em que as leis são manipuladas de acordo com interesses pessoais – «Este 
interpreta mais que sutilmente / Os textos; este faz e desfaz leis» (vv. 25 e 26);

•  a justiça social, na medida em que a ganância promove a tirania – «E mil vezes tiranos torna os Reis» (v. 28).

Nota – Na resposta, podem ser abordados outros valores igualmente relevantes.

* Vide  Fatores de desvalorização, no domínio da correção linguística, dos itens de construção – resposta restrita e 
extensa (p. 4).
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Exemplo de resposta

Entre os versos 17 e 28, o Poeta mostra que o «metal luzente e louro» (v. 14) exerce tal poder sobre 
o ser humano («Quanto no rico, assi como no pobre» – v. 6) que o leva a agir de forma indigna e em 
desconformidade com os princípios que, à partida, defenderia.

Por um lado, podemos apontar a fidelidade à pátria como um dos valores não respeitados, na 
medida em que são traídos os interesses superiores da nação, o que se constata no verso  
«E entrega Capitães aos inimigos» (v. 20). Por outro lado, também a dignidade do ser humano 
é corrompida, pois a ganância tem a capacidade de transformar pessoas nobres de carácter em 
pessoas vis, como comprova o verso «Este a mais nobres faz fazer vilezas» (v. 19). Finalmente,  
observa-se que a mesma ganância promove a tirania, pondo em causa a justiça social, o que é evidenciado 
em «E mil vezes tiranos torna os Reis» (v. 28).

3.  .................................................................................................................................................... 20 pontos

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

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

4 Interpreta o sentido dos versos 29 a 32, enquanto crítica dirigida ao clero, desenvolvendo, 
adequadamente, o conteúdo dos dois tópicos de resposta.

12

3 Interpreta o sentido dos versos 29 a 32, enquanto crítica dirigida ao clero, desenvolvendo, 
com pequenas imprecisões e/ou omissões, o conteúdo dos dois tópicos de resposta.

9

2 Interpreta o sentido dos versos 29 a 32, enquanto crítica dirigida ao clero, desenvolvendo, 
adequadamente, o conteúdo de um dos tópicos de resposta.

6

1

Interpreta o sentido dos versos 29 a 32, enquanto crítica dirigida ao clero, desenvolvendo, 
com pequenas imprecisões e/ou omissões, o conteúdo de um dos tópicos de resposta.
OU
Refere-se, de forma vaga, ao sentido dos versos 29 a 32.

3

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

Estruturação do discurso  ................................................................. 4 pontos
Correção linguística* 3 ...................................................................... 4 pontos

Tópicos de resposta

Na resposta, devem ser abordados os aspetos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
•  Crítica ao clero, classe que, devendo estar imune ao poder do dinheiro, também se deixa corromper.
•  Constatação de que o clero esconde a sua ganância sob uma aparência de virtude.

Exemplo de resposta

Nos versos referidos, o poeta estende a sua crítica ao clero, classe social que, em princípio, estaria 
imune ao poder de sedução do dinheiro – «este encantador» (v. 31); todavia, o que se verifica é que, 
frequentemente – «mil vezes ouvireis» (v. 30) –, o «metal luzente e louro» (v. 14) não só corrompe o clero 
como o leva a agir com hipocrisia, escondendo a ganância sob uma aparência de virtude (v. 32).

Nota – Não é obrigatória a apresentação de citações, ainda que estas figurem, a título ilustrativo, no exemplo de resposta.

* Vide  Fatores de desvalorização, no domínio da correção linguística, dos itens de construção – resposta restrita e 
extensa (p. 4).
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B

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

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

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

4 Explica o conselho do orador e relaciona-o com o sentido das interrogações retóricas, 
desenvolvendo, adequadamente, o conteúdo dos dois tópicos de resposta.

12

3
Explica o conselho do orador e relaciona-o com o sentido das interrogações retóricas, 
desenvolvendo, adequadamente, o conteúdo de um dos tópicos de resposta e, com 
pequenas imprecisões e/ou omissões, o conteúdo do outro.

9

2

Explica o conselho do orador e relaciona-o com o sentido das interrogações retóricas, 
desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou omissões, o conteúdo dos dois tópicos 
de resposta.
OU
Explica, adequadamente, o conselho do orador ou explicita, adequadamente, o sentido 
das interrogações retóricas.

6

1

Explica, com pequenas imprecisões e/ou omissões, o conselho do orador ou explicita, 
com pequenas imprecisões e/ou omissões, o sentido das interrogações retóricas.
OU
Refere-se, de forma vaga, à relação entre o conselho do orador e o sentido das 
interrogações retóricas.

3

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

Estruturação do discurso  ................................................................. 4 pontos
Correção linguística* 4 ...................................................................... 4 pontos

Tópicos de resposta

Na resposta, devem ser abordados os aspetos seguintes, ou outros igualmente relevantes.

•  Explicação do conselho dado ao auditório: o bem comum deve prevalecer sobre o interesse particular, 
o que garantirá a união e a força.

•  Relação entre o conselho do orador e o sentido das interrogações retóricas: pôr em evidência a 
quantidade/diversidade de ameaças externas e internas (discórdia, exploração dos mais fracos) a que o 
auditório está sujeito, caso não siga o conselho.

Exemplo de resposta

No primeiro período do excerto, o orador adverte o seu auditório para a necessidade de colocar o bem 
comum acima do interesse particular, de modo a melhor enfrentar as ameaças com que se depara.

Através das interrogações retóricas, os ouvintes são alertados para a quantidade de inimigos que, 
astuciosa e persistentemente, os perseguem e para os vários perigos a que se expõem (os pescadores 
sempre prontos a pescá-los, as variadas artes de pesca…). 

O orador sublinha, deste modo, a imprescindibilidade de, perante «tantos e tão armados inimigos de fora» 
(linhas 9 e 10), o auditório se unir, pondo fim às discórdias, às lutas internas e à exploração dos mais  
fracos – «uma guerra mais que civil e comendo-vos uns aos outros» (linhas 11 e 12).

Nota – Não é obrigatória a apresentação de citações, ainda que estas figurem, a título ilustrativo, no exemplo de resposta.

* Vide  Fatores de desvalorização, no domínio da correção linguística, dos itens de construção – resposta restrita e 
extensa (p. 4).
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5.  .................................................................................................................................................... 20 pontos

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

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

4 Justifica a evocação da lenda de Santo António, no contexto em que ocorre, desenvolvendo, 
adequadamente, o conteúdo dos dois tópicos de resposta.

12

3 Justifica a evocação da lenda de Santo António, no contexto em que ocorre, desenvolvendo, 
com pequenas imprecisões e/ou omissões, o conteúdo dos dois tópicos de resposta.

9

2 Justifica a evocação da lenda de Santo António, no contexto em que ocorre, desenvolvendo, 
adequadamente, o conteúdo de um dos tópicos de resposta.

6

1

Justifica a evocação da lenda de Santo António, no contexto em que ocorre, desenvolvendo, 
com pequenas imprecisões e/ou omissões, o conteúdo de um dos tópicos de resposta.
OU
Refere-se, de forma vaga, à evocação da lenda de Santo António, no contexto em que 
ocorre.

3

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

Estruturação do discurso  ................................................................. 4 pontos
Correção linguística* 5 ...................................................................... 4 pontos

Tópicos de resposta

Na resposta, devem ser abordados os aspetos seguintes, ou outros igualmente relevantes.

– Justificação da evocação da lenda de Santo António: 
•  demonstração/exemplificação da ideia do orador segundo a qual os peixes são capazes de viver em 

união, em amizade e em paz; 
•  conclusão de que os peixes poderão novamente encontrar a felicidade, se seguirem os conselhos do 

orador.

Exemplo de resposta

A evocação da lenda de Santo António comprova a ideia defendida pelo orador, que está convicto de 
que os peixes podem, se quiserem, viver em união, em amizade e em paz. Na verdade, de acordo com 
a lenda, os peixes, ouvindo Santo António com devoção, «muito quietos, muito pacíficos e muito amigos 
todos» (linha 14), tinham já demonstrado ser capazes de adotar um comportamento pacífico e fraterno. 
Comprova-se, assim, que «grandes e pequenos» (linha 14) poderão novamente encontrar a felicidade 
(«Pois continuai assim, e sereis felizes.» – linha 15), se seguirem os conselhos do orador.

Nota – Não é obrigatória a apresentação de citações, ainda que estas figurem, a título ilustrativo, no exemplo de resposta.

* Vide  Fatores de desvalorização, no domínio da correção linguística, dos itens de construção – resposta restrita e 
extensa (p. 4).
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GRUPO IIP ................................................................................................................................... 50 pontos

Chave

Item Versão 1 Versão 2 Pontuação

1. (B) (D) 5

2. (C) (B) 5

3. (B) (C) 5

4. (D) (B) 5

5. (D) (A) 5

6. (A) (B) 5

7. (A) (C) 5

8. (valor) explicativo (ver nota 1 e nota 2) 5

9. (Oração) subordinada (substantiva) relativa (ver nota 1) 5

10. Complemento oblíquo (ver nota 1) 5

Nota 1 – A ocorrência de erros ortográficos não implica a desvalorização da resposta.

Nota 2 – Além da resposta (valor) explicativo, admitem-se as respostas em que:
– se classifica a oração como explicativa;
– se refere, claramente, a existência de uma explicação;
– se substitui o termo explicativo por apositivo ou não restritivo.

GRUPO III   ................................................................................................................................. 50 pontos

•  Estruturação temática e discursiva (ETD)*6 ........................................................  30 pontos

•  Correção linguística (CL)**7 .................................................................................  20 pontos

Cenário de resposta

Dada a natureza deste item, não é apresentado cenário de resposta.

*  Vide  Critérios gerais (pp. 3-4) e descritores do nível de desempenho relativos à estruturação temática e discursiva  
(pp. 11-12).

** Vide  Fatores de desvalorização, no domínio da correção linguística, dos itens de construção – resposta restrita e 
extensa (p. 4).
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Pontuação

Parâmetro

Descritores de desempenho (ETD)

15 12 9 6 3

A
Tema e 
tipologia

 –  Trata, sem desvios, o 
tema proposto.

 –  Mobiliza informação ampla 
e diversificada, com eficácia 
argumentativa, de acordo 
com a tipologia solicitada:

 •  produz um discurso coerente 
e sem qualquer tipo de 
ambiguidade;

 •  define com clareza o seu 
ponto de vista;

 •  fundamenta a perspetiva 
adotada em, pelo menos, 
dois argumentos, distintos e 
pertinentes, cada um deles 
ilustrado com, pelo menos, 
um exemplo significativo.

N
Í
V
E
L

I
N
T
E
R
C
A
L
A
R

 –  Trata o tema proposto, 
embora com alguns desvios.

 –  Mobiliza informação suficiente, 
de acordo com a tipologia 
solicitada, mas nem sempre 
com eficácia argumentativa:

 •  produz um discurso 
globalmente coerente, 
apesar de algumas 
ambiguidades;

 •  define o seu ponto de vista, 
eventualmente com lacunas 
que não afetam, porém, a 
inteligibilidade;

 •  fundamenta a perspetiva 
adotada em, pelo menos, 
dois argumentos adequados, 
apresentando um único 
exemplo significativo (ou 
dois exemplos pouco 
adequados), ou fundamenta 
a perspetiva adotada em 
apenas um argumento, 
ilustrado com, pelo menos, 
dois exemplos significativos.

N
Í
V
E
L

I
N
T
E
R
C
A
L
A
R

 –  Aborda lateralmente 
o tema proposto.

 –  Mobiliza muito pouca 
informação e com eficácia 
argumentativa reduzida:

 •  produz um discurso 
geralmente inconsistente e, 
por vezes, ininteligível;

 •  não define um ponto de 
vista concreto;

 •  apresenta um texto em que 
traços do tipo solicitado se 
misturam, sem critério, com 
os de outros tipos textuais.

Pontuação

Parâmetro

Descritores de desempenho (ETD)

10 8 6 4 2

B
Estrutura e 

coesão

 –  Redige um texto bem 
estruturado, refletindo uma 
planificação adequada 
e evidenciando um bom 
domínio dos mecanismos 
de coesão textual:

 •  apresenta um texto 
constituído por três partes 
(introdução, desenvolvimento 
e conclusão), 
individualizadas, devidamente 
proporcionadas e articuladas 
entre si de modo consistente;

 •  marca corretamente os 
parágrafos;

 •  utiliza, adequadamente, 
conectores diversificados 
para assegurar a articulação 
interfrásica; 

 •  mantém, de forma 
sistemática, cadeias de 
referência através de 
substituições nominais e 
pronominais adequadas;

 •  estabelece conexões 
adequadas entre 
coordenadas de enunciação 
(pessoa, tempo, espaço) ao 
longo do texto.

N
Í
V
E
L

I
N
T
E
R
C
A
L
A
R

 –  Redige um texto 
satisfatoriamente  estruturado, 
refletindo uma planificação 
com algumas insuficiências 
e evidenciando um domínio 
suficiente dos mecanismos 
de coesão textual:

 •  apresenta um texto 
constituído por três 
partes (introdução, 
desenvolvimento 
e conclusão), nem 
sempre devidamente 
articuladas entre si ou com 
desequilíbrios de proporção 
mais ou menos notórios;

 •  marca parágrafos, mas com 
algumas falhas;

 •  utiliza apenas os conectores 
mais comuns, embora sem 
incorreções graves;

 •  mantém, com algumas 
descontinuidades, cadeias 
de referência;

 •  estabelece, com algumas 
descontinuidades, conexões 
entre as coordenadas de 
enunciação (pessoa, tempo, 
espaço) ao longo do texto.

N
Í
V
E
L

I
N
T
E
R
C
A
L
A
R

 –  Redige um texto com 
estruturação muito 
deficiente e com 
insuficientes mecanismos 
de coesão textual:

 •  apresenta um texto em 
que não se conseguem 
identificar claramente 
três partes (introdução, 
desenvolvimento e 
conclusão) ou em 
que estas estão 
insuficientemente 
articuladas;

 •  raramente marca 
parágrafos de forma 
correta;

 •  raramente utiliza 
conectores e mecanismos 
de coesão textual ou 
utiliza-os de forma 
inadequada.
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(Continuação)

Pontuação

Parâmetro

Descritores de desempenho (ETD)

5 4 3 2 1

C
Léxico e 

adequação 
do discurso

 – Mobiliza, com intencionalidade, 
recursos da língua expressivos 
e adequados (repertório lexical 
variado e pertinente, figuras de 
retórica e tropos, procedimentos 
de modalização, pontuação...).

 –  Utiliza o registo de língua 
adequado ao texto, 
eventualmente com 
esporádicos afastamentos, 
que se encontram, no 
entanto, justificados pela 
intencionalidade do discurso 
e assinalados graficamente 
(com aspas ou sublinhados).

N
Í
V
E
L

I
N
T
E
R
C
A
L
A
R

 – Mobiliza um repertório lexical 
adequado, mas pouco variado.

 – Utiliza, em geral, o registo 
de língua adequado ao 
texto, mas apresentando 
alguns afastamentos que 
afetam pontualmente a 
adequação global.

N
Í
V
E
L

I
N
T
E
R
C
A
L
A
R

 – Utiliza vocabulário 
elementar e restrito (muitas 
vezes redundante) ou 
globalmente inadequado.

 – Utiliza indiferenciadamente 
registos de língua, sem 
manifestar consciência do 
registo adequado ao texto, 
ou recorre a um único 
registo inadequado.

COTAÇÕES

Grupo
Item

Cotação (em pontos)

I
1. a 5.

5 × 20 pontos 100

II
1. a 10.

10 × 5 pontos 50

III
Item único 
50 pontos 50

TOTAL 200


