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

primeiro lugar.  
 
As provas em que se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou extensa escrita integralmente em 

maiúsculas são sujeitas a uma desvalorização de cinco pontos na classificação total. 
 

 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. 

 
  Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 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.  
 
 A cotação dos itens de resposta restrita é distribuída pelos parâmetros seguintes: aspetos de conteúdo e 

aspetos de estruturação do discurso e correção linguística.  
 

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

 
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. 

  
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) Género/Formato Textual; 
(B) Tema e Pertinência da Informação;  
(C) Organização e Coesão Textuais.  
 
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. 
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 A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro A (Género/Formato Textual) ou no parâmetro B 
(Tema e Pertinência da Informação) implica a atribuição de zero pontos nos restantes parâmetros da ETD, bem como 
na CL. 
 

 
 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 do número de algarismos que o constituam (ex.: /2019/).  

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. 

 
 
 
 

 

Critérios Específicos de Classificação 
 

GRUPO I ………………………………………………………………….……………………………………………………….……..……….. 100 pontos 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 pontos 

Aspetos de conteúdo  10 pontos 

Aspetos de estruturação do discurso e correção 
linguística.  

7 pontos 

Sugestão de resposta      Sem dizer nada, como se o marido não existisse, ela 
vai tomando as rédeas do negócio. Trata de tudo, altera 
decisões dele, faz como ela entende que deve ser feito, 
sem lhe dar satisfações. 

 

 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………17 pontos 

Aspetos de conteúdo  10 pontos 

Aspetos de estruturação do discurso e correção 

linguística.  

7 pontos 

Sugestão de resposta      A atitude dela é de completa indiferença. Pouco ou 

nada lhe diz, mantém um ar distante. A raiva dele não 

parece afetá-la. 
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3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17 pontos 

Aspetos de conteúdo  10 pontos 

Aspetos de estruturação do discurso e correção 

linguística.  

7 pontos 

Sugestão de resposta         Como não tem força para se impor à mulher, 

mesmo que lhe bata, como sabe que ela é muito mais 

ativa e eficiente do que ele, o Batola adormece a sua 

raiva contra a mulher mantendo-se quase sempre 

bêbado, alheio, portanto, à realidade. 

 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17 pontos 

Aspetos de conteúdo  10 pontos 

Aspetos de estruturação do discurso e correção 

linguística.  

7 pontos 

Sugestão de resposta         «Nevoeiro» é a metáfora de Portugal no presente, 
símbolo de indefinição, ocultação, lugar de onde é 
urgente emergir a resposta. 

 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………16 pontos 

Aspetos de conteúdo  10 pontos 

Aspetos de estruturação do discurso e correção 

linguística.  

6 pontos 

Sugestão de resposta         De acordo com o poema, Portugal é um país 
indefinido, sem brilho, sem chama, uma pátria sem 
alma, onde ninguém sabe o que quer, nem distingue o 
mal do bem.  
          Os seguintes versos evidenciam estas ideias: “Nem 
rei nem lei, nem paz nem guerra “ (v1); “Este fulgor baço 
da terra” (v.3); Brilho sem luz e sem arder” (v.5); 
segunda estrofe. 
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6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….16 pontos 

Aspetos de conteúdo  10 pontos 

Aspetos de estruturação do discurso e correção 

linguística.  

6 pontos 

Sugestão de resposta       O recurso expressivo evidenciado neste verso é a 

metáfora e enfatiza a ideia de que Portugal é uma nação 

sem brilho, sem luz, fosca e indefinida. 

 

 

GRUPO II…………………………………………………………………………………………………………………………………………50 pontos 

ITEM 
 

RESPOSTA COTAÇÃO 

1. 
 

(C) 7 pontos 

2. 
 

(D) 7 pontos 

3. 
 

(D) 7 pontos 

4. 
 

(A) 7 pontos 

5. 
 

(A) 7 pontos 

6. (Oração subordinada) adverbial 
temporal 

5 pontos 

7. 
 

Complemento oblíquo 5 pontos 

8. “direitos mais básicos” 5 pontos 

 

 

 

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

 

•  Estruturação temática e discursiva (ETD) ……………………………....................................................... 30 pontos  

•  Correção linguística (CL).............................................................................................................. 20 pontos  
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 As desvalorizações no âmbito da correção linguística apresentadas no seguinte quadro aplicam-se aos itens 

de resposta restrita e ao item de resposta extensa. 

TIPO DE OCORRÊNCIA 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 

 

Em cada resposta, contabiliza-se como uma única ocorrência quer a repetição de uma palavra com o mesmo 

erro ortográfico, quer a presença de mais de um erro na mesma palavra (incluindo erro de acentuação, erro de 

translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula). Se da aplicação deste fator de desvalorização 

resultar uma classificação inferior a zero pontos, atribui-se zero pontos à correção linguística. 

 

Parâmetro A: Género/Formato Textual 

DESCRITORES DE DESEMPENHO PONTUAÇÃO 

       Escreve um texto de acordo com o género/formato solicitado (texto de opinião 
(reflexão), incluindo:  
• a explicitação do seu ponto de vista; 
 • a fundamentação da perspetiva adotada em, pelo menos, dois argumentos distintos; 
 • a ilustração de cada um dos argumentos com, pelo menos, um exemplo;  
• a formulação de uma conclusão adequada à argumentação desenvolvida; 
 •  a produção de um discurso valorativo (desenvolvendo um juízo de valor explícito ou 
implícito). 

 
 
 
 

10 

       Escreve um texto de acordo com o género/formato solicitado (texto de opinião), mas 
fundamenta a perspetiva adotada em apenas um argumento, ilustrado com, pelo menos, 
dois exemplos, ou em dois argumentos distintos, ilustrados com um único exemplo, 
assegurando os restantes aspetos indicados neste parâmetro. 
 OU  
     Escreve um texto de acordo com o género/formato solicitado (texto de opinião), 
fundamentando a perspetiva adotada em, pelo menos, dois argumentos, cada um deles 
ilustrado com, pelo menos, um exemplo, mas apresenta falhas em um ou dois dos 
restantes aspetos indicados neste parâmetro.  

 
 
 

7 

      Escreve um texto de acordo com o género/formato solicitado (texto de opinião), mas 
fundamenta a perspetiva adotada em apenas um argumento, ilustrado com um único 
exemplo, ou em dois argumentos distintos, sem os ilustrar com exemplos, assegurando os 
restantes aspetos indicados neste parâmetro. 
 OU  
      Escreve um texto de acordo com o género/formato solicitado (texto de opinião), mas 

 
 
 

5 
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fundamenta a perspetiva adotada em apenas um argumento, ilustrado com, pelo menos, 
dois exemplos ou em dois argumentos distintos, ilustrados com um único exemplo, e 
apresenta falhas em um ou dois dos restantes aspetos indicados neste parâmetro. 

       Escreve um texto de acordo com o género/formato solicitado (texto de opinião), mas 
apresenta falhas no conjunto dos aspetos indicados neste parâmetro.  
OU  
      Escreve um texto em que as marcas do género/formato solicitado se misturam, sem 
critério nem intencionalidade, com as de outros géneros/formatos. 

 
 

3 

 

Parâmetro B: Tema e Pertinência da Informação 

DESCRITORES DE DESEMPENHO PONTUAÇÃO 

     Trata o tema proposto sem desvios e escreve um 
texto com eficácia argumentativa, assegurando:  
      • a mobilização de argumentos e de exemplos 
diversificados e pertinentes;  
     • a progressão da informação de forma coerente; 
     •  o recurso a um repertório lexical e a um registo de 
língua globalmente adequados ao desenvolvimento do 
tema, ainda que possam existir esporádicos 
afastamentos, justificados pela intencionalidade 
comunicativa. 

 
 
 
 

10 

       Trata o tema proposto sem desvios, mas escreve um 
texto com falhas pontuais nos aspetos relativos à 
eficácia argumentativa.  
OU  
       Trata o tema proposto com desvios pouco 
significativos, mas escreve um texto com eficácia 
argumentativa (tendo em conta a forma como o tema é 
desenvolvido). 

 
 
 
 

7 

        Trata o tema proposto com desvios pouco 
significativos e escreve um texto com falhas pontuais 
nos aspetos relativos à eficácia argumentativa.  
OU  
     Trata o tema proposto sem desvios, mas escreve um 
texto com falhas significativas nos aspetos relativos à 
eficácia argumentativa. 

 
 
 

5 

     Trata o tema proposto com desvios significativos e 
escreve um texto com pouca eficácia argumentativa, 
mobilizando muito pouca informação pertinente. 

 
3 

 

Parâmetro C: Organização e Coesão Textuais 

DESCRITORES DE DESEMPENHO PONTUAÇÃO 

         Escreve um texto bem organizado, evidenciando 
um bom domínio dos mecanismos de coesão textual: 
     •  apresenta um texto constituído por diferentes 
parágrafos, corretamente marcados, devidamente 
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proporcionados e articulados entre si de modo 
consistente;  
    • utiliza, adequadamente, mecanismos de 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 e espaço) ao longo do 
texto. 

 
10 

       Escreve um texto globalmente bem organizado em 
que evidencia domínio dos mecanismos de coesão 
textual mas que apresenta falhas pontuais em um ou 
dois dos aspetos indicados neste parâmetro. 

 
7 

       Escreve um texto satisfatoriamente organizado, em 
que evidencia um domínio suficiente dos mecanismos 
de coesão textual, apresentando falhas pontuais em três 
ou mais dos aspetos indicados neste parâmetro, ou 
falhas significativas em um ou dois desses aspetos. 

 
 

5 

    Escreve um texto com uma organização pouco 
satisfatória, recorrendo a insuficientes mecanismos de 
coesão ou mobilizando-os de forma inadequada. 

 
3 

 


