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Critérios Gerais de Classificação 
 

-Conformidade com o tema e o tipo de exercício pedido; 

-Precisão e coerência da informação selecionada; 

-Pertinência, clareza e organização das ideias expostas; 

-Adequação de estratégias discursivas à situação de comunicação; 

-Correção linguística; 

-São consideradas certas todas as frases que sigam as instruções dadas e apresentem a estrutura gramatical 

correta; 

-A produção de texto deve obedecer ao tema, revelar capacidade de organização e exposição das ideias, 

sendo coerente e coeso, revelar o uso de vocabulário e estruturas gramaticais adequadas e estar dentro dos 

limites pedidos. 

Critérios Específicos de Classificação 
 

Grupo I 
 

1. Exercício Certo/Errado 

1.1. cinco horas por dia, durante três anos. – 5% 

1.2. tem uma página no Facebook. – 5% 

1.3. outros cães podem ser como ela. – 5%  
 

2. Exercício Certo/Errado 

história – 1% 

inteligência – 2% 

paciência –  2% 
 

3. Exercício Certo/Errado 

3.1. o dono do animal. – 5% 

3.2. os gatos e os cães. – 5%  

3.3. segurança e alimentação correta. – 5% 
 

4. 7% 

Resposta:    («Por isso, o seu bem-estar é muito importante e) é preciso cuidar sempre bem de todos os animais (.») 
 

A classificação deve ser atribuída de acordo com os seguintes descritores:  

Descritores Pontuação 

Copia com correção ortográfica.  
 

Nota – Não constituem fatores de desvalorização:  
– a omissão de aspas;  
– a omissão de pontuação;  
– a transcrição da frase completa. 

 
7% 

Copia com incorreções. 4% 

Dá outra resposta. 0% 

 



Critérios de Classificação de Prova de Equivalência à Frequência Página 3 de 5 

5. 8% 
 

Exemplos de resposta: 
 

As pessoas gostam de ter animais em casa, porque os animais são seus amigos / porque os animais fazem 

companhia / porque os animais recebem os donos com alegria / porque os animais são muito queridos / porque 

gostam de partilhar tudo com eles. 
 

A classificação deve ser atribuída de acordo com os seguintes descritores:  

Descritores Pontuação 

Apresenta uma resposta coerente, indicando, no mínimo, um motivo.  
Produz um discurso correto ou que apresenta até dois erros no conjunto dos planos 
ortográfico, lexical, morfológico, sintático e de pontuação. 

 
8% 

Apresenta uma resposta coerente, indicando, no mínimo, um motivo.  
Produz um discurso com insuficiências (três ou quatro erros no conjunto dos planos 
indicados). 

 
6% 

Apresenta uma resposta coerente, indicando, no mínimo, um motivo.  
Produz um discurso com muitas insuficiências (cinco ou mais erros no conjunto dos 
planos indicados) 

 
3% 

Dá outra resposta. 0%   

Grupo II 

1. Exercício Certo/Errado 

1.1. quando – 1% 

1.2. naquele momento – 1% 

1.3. está habituado a – 1%  
 

2. Exercício Certo/Errado 

por – 1% 
com – 1% 
para – 1%  
 

3. Exercício Certo/Errado 

rapazes – 1% 

pães – 1% 

queijos – 1%  
 

 

4. Exercício Certo/Errado 

4.1. gostava – 1% 

descansava – 1% 

passeava – 1%  
 

4.2. encontrou – 1% 

começou – 1% 

faltou – 1% 
 

5. Exercício Certo/Errado 

morava – 1% 
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saltava – 1% 

adorava – 1% 

passou – 1% 

ladrou – 1%  
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