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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 de classificação 

apresentados para cada item. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. 

 

     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. 

Além dos casos indicados nos critérios específicos, deve ser atribuído zero sempre que o aluno: 

 – apresente uma resposta ilegível;  

– assinale ou registe, nos itens de seleção, mais opções do que as pedidas, ainda que alguma(s) possa(m) estar correta(s);  

– apresente, nos itens de construção, apenas cópia do texto da prova e/ou do enunciado do item, exceto se for solicitada 

uma transcrição. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas.  

Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de resposta restrita, os critérios específicos de classificação podem apresentar-se organizados por etapas ou 

por níveis de desempenho. A cada etapa e a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Nestes itens, 

os critérios gerais apresentam situações passíveis de desvalorização na classificação da resposta. Indicam-se em seguida 

algumas dessas situações. 

 

Ex.: – usar • ou × em vez de √ , para assinalar a resposta correta, nos itens de escolha múltipla ou ao contrário;  

       – ligar com setas, em vez de escrever os algarismos ou as letras, para responder aos itens de associação/ 

/correspondência. 

      – ocorrência de erros ortográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Critérios de Classificação de Prova de Equivalência à Frequência       Página 3 de 4 

Critérios Específicos de Classificação 
 

I 

A - Escolha múltipla (5x3%= 15%) 

       1-   A (She has got long hair and big eyes.) 

2- A (Alice is in the kitchen.) 

3- B (Paul´s favourite juice is orange juice.) 

4- A (The ball is under the bed.) 

5- C (She´s writing a letter.)    

 

              B- Itens de resposta curta através de audição (4X3 %= 12%)  

      1- Ben 

      2- Parker 

      3- Nine 

      4- Canada 

 

II 

              A- Exercício Verdadeiro/ Falso (7X 3%= 21%) 

1- False 

2- True 

3- True 

4- True 

5- False 

6- False 

7- False 

 

III 

              A- Construção de frases através de ordenação de palavras (5X2=10%) 

a) I don´t like bananas or salad. / I don´t like salad or bananas. 

b) I have got two brothers and four sisters. / I have got two sisters and four brothers. 

c) He is playing football. 

d) I am wearing a yellow skirt. 

e) A dolphin can swim but can´t fly. 
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             B – Preenchimento de espaços em branco (Prepositions of place) (5X2 %=10%) 

a) Opposite 

b) Between 

c) On 

d) Under 

e) Next to 

                                                               IV 

 

A - Redação de um texto a partir de um exemplo. 

 

O examinando trata o tema de forma clara, apresentando boa 
organização das ideias. Apresenta correção morfossintática e 
vocabulário rico e apropriado. Escreve com muito poucos ou nenhuns 
erros de grafia e pontuação. 

21 a 32% 

O examinando trata o tema de forma relativamente clara, embora com 
alguma deficiência na organização das ideias e incorreções 
morfossintáticas. Emprega vocabulário comum, pontualmente não 
apropriado, escrevendo com alguns erros de grafia e pontuação. Os 
erros que ocorrem não prejudicam a compreensão da mensagem. 

4 a 20% 

 

O examinando não tratou o tema proposto, ou a mensagem é inteligível. 0 % 

Resposta individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


