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COTAÇÕES DA PROVA

GRUPO I
1. ....................................................................................................................

20 pontos

2. ....................................................................................................................

20 pontos

3. ....................................................................................................................

20 pontos

4. ....................................................................................................................

20 pontos

5. ....................................................................................................................

20 pontos

GRUPO II
1.
1.1. .............................................................................................................

5 pontos

1.2. ............................................................................................................

5 pontos

1.3. ............................................................................................................

5 pontos

2. ....................................................................................................................

20 pontos

3. ....................................................................................................................

15 pontos

GRUPO III
........................................................................................................................

50 pontos

Total ...................................................................................... 200 pontos
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A classificação da prova deve respeitar integralmente
os critérios gerais e específicos a seguir apresentados

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 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.
Em certos itens estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Nestes casos,
sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis
descritos consecutivos deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os
separa.
Itens de resposta aberta curta e itens de resposta aberta extensa orientada
A cotação é distribuída pelos parâmetros relativos aos aspectos de conteúdo (C) e aos aspectos de
organização e correcção linguística (F).
O afastamento integral dos aspectos de conteúdo relativos a cada um dos itens implica que a resposta
seja classificada com zero (0) pontos.
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 se assinala:
– uma alternativa incorrecta;
– mais do que uma alternativa.
Não há lugar a classificações intermédias.
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Itens de resposta fechada de transformação
A cotação total do item é atribuída às respostas em que a transformação apresentada está
integralmente correcta.
Os critérios de classificação estão, em alguns itens, organizados por níveis de desempenho.
Factores de desvalorização no domínio da correcção linguística
• Por cada erro de sintaxe ou de impropriedade lexical, é descontado um (1) ponto.
• Por dois erros inequívocos de pontuação ou por dois erros de ortografia (incluindo erros de
acentuação e erros de utilização de letra maiúscula), é descontado um (1) ponto.
Por cada erro de ortografia repetido ao longo da prova (incluindo erros de acentuação e usos não
convencionais de letra maiúscula) apenas é descontada uma ocorrência.
Os descontos por erro de utilização de letra maiúscula são efectuados até ao máximo de cinco (5)
pontos na totalidade da prova: dois (2) pontos no Grupo I e três (3) pontos no Grupo III.
• Por dois erros de citação de texto (uso indevido ou ausência de aspas, ausência de indicador(es) de
corte de texto, etc.) ou de título de uma obra (ausência de sublinhado ou ausência de aspas no título,
etc.), é descontado um (1) ponto.
Os descontos por erros de citação de texto ou de título de uma obra são efectuados até ao máximo de
cinco (5) pontos na totalidade da prova: três (3) pontos no Grupo I e dois (2) pontos no Grupo III.
• No Grupo I e no Grupo III, os descontos são efectuados até ao limite da pontuação indicada no
parâmetro da correcção linguística. No Grupo II, nos itens de resposta fechada sobre a estrutura e o
funcionamento da língua, são efectuados os descontos relativos a todos os erros assinalados nas
respostas do examinando.
Se, da aplicação dos factores de desvalorização, no domínio da correcção linguística, resultar uma
classificação inferior a zero (0) pontos, é atribuída à resposta a classificação de zero (0) pontos.
Explicitação de cenários de resposta
Os cenários de resposta que se apresentam consideram-se orientações gerais, tendo em vista uma
aferição de critérios. Deve, por isso, ser classificada, em igualdade de circunstâncias com respostas
compreendidas nos cenários fornecidos, qualquer interpretação que, não coincidindo com as linhas de
leitura apresentadas, seja julgada válida pelo professor classificador.

Prova 239 • Página C/3/ 10

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO
E RESPECTIVOS CENÁRIOS DE RESPOSTA

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

20 pontos

Critérios específicos de classificação

Aspectos de conteúdo ........................................................................................ 14 pontos
Apresentam-se dois níveis de desempenho e a classificação
máxima a atribuir a cada um deles.
• Apresenta uma divisão do texto fundamentada nas suas
partes lógicas.
• Apresenta uma delimitação correcta das partes lógicas do
texto, sem a fundamentar.

1(14 pontos)
1(7 pontos)

Aspectos de organização e correcção linguística ................................................ 6 pontos
• Produz um discurso estruturado.
• Escreve com correcção linguística (sintaxe e morfologia;
léxico; pontuação; ortografia).*

(3 pontos)
1(3 pontos)

Cenário de resposta

O texto pode ser dividido, de forma coerente, em três partes:
– na primeira, incluindo as linhas 1 a 11, descreve-se a vida de festas e prazer do rei, em que se
insinua, no entanto, um travo de insatisfação e de vazio;
– na segunda, incluindo as linhas 12 a 33, é narrado um episódio em torno de um «homem jovem»,
que o rei viu na rua a partir do parapeito do seu palácio e chamou, depois de o ouvir dizer que
tinha fome;
– na terceira, da linha 34 até ao final, narram-se as buscas que o rei mandou fazer, e que depois
ele próprio levou a cabo, para encontrar o «homem jovem» esfarrapado.
Poderá, igualmente, aceitar-se uma divisão mais analítica do texto, por exemplo, em cinco partes:
– a primeira, incluindo as linhas 1 a 4, faz uma apresentação geral do tema e da personagem;
– a segunda, incluindo as linhas 5 a 11, conta uma noite singular em que o rei toma consciência
do vazio em que vive;
– a terceira, correspondendo às linhas 12 a 33, narra o episódio em torno do «homem jovem»;
– a quarta, das linhas 34 a 39, refere o envio dos guardas em busca do «homem jovem»;
– a quinta, da linha 40 até ao final, conta a incursão do rei nos bairros pobres.

* Vide Factores de desvalorização no domínio da correcção linguística (p. C/3).
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2. ........................................................................................................................................

20 pontos

Critérios específicos de classificação

Aspectos de conteúdo ........................................................................................ 14 pontos
Apresentam-se três níveis de desempenho e a classificação
máxima a atribuir a cada um deles.
• Refere, adequadamente, a decisão tomada pela
personagem.
• Refere, de modo incompleto, a decisão tomada
pela personagem.
• Refere, de forma vaga ou imprecisa, a decisão
tomada pela personagem.

1(14 pontos)
1(9 pontos)
1(4 pontos)

Aspectos de organização e correcção linguística ................................................ 6 pontos
• Produz um discurso estruturado.
• Escreve com correcção linguística (sintaxe e morfologia;
léxico; pontuação; ortografia).*

(3 pontos)
1(3 pontos)

Cenário de resposta

O rei Baltasar quis de imediato oferecer ao «homem jovem» todos os alimentos e comodidades,
cuidando do seu conforto e bem-estar (cf. ll. 19 a 23).

3. ........................................................................................................................................

20 pontos

Critérios específicos de classificação

Aspectos de conteúdo ........................................................................................ 14 pontos
Apresentam-se três níveis de desempenho e a classificação
máxima a atribuir a cada um deles.
• Explica, adequadamente, a reacção da personagem.
• Explica, de forma incompleta, a reacção da personagem.
• Explica, de forma vaga ou imprecisa, a reacção da
personagem.

(14 pontos)
(9 pontos)
(4 pontos)

Aspectos de organização e correcção linguística ................................................ 6 pontos
• Produz um discurso estruturado.
• Escreve com correcção linguística (sintaxe e morfologia;
léxico; pontuação; ortografia).*

(3 pontos)
(3 pontos)

Cenário de resposta

O «homem jovem» não acreditou em tamanha generosidade e pensou mesmo que o gesto do rei
era um estratagema para o prender e castigar. Como estava «num país que não era o seu», sentia-se
em risco e temia ser «acusado e preso» por qualquer razão. Assim, resolveu fugir.

* Vide Factores de desvalorização no domínio da correcção linguística (p. C/3).
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4. .......................................................................................................................................

20 pontos

Critérios específicos de classificação

Aspectos de conteúdo ..................................................................................... 14 pontos
Apresentam-se dois níveis de desempenho e a classificação
máxima a atribuir a cada um deles.
• Identifica um recurso estilístico presente no último parágrafo
do texto e refere o respectivo valor expressivo.
(14 pontos)
• Identifica um recurso estilístico presente no último parágrafo
do texto, mas não refere o respectivo valor expressivo.
(7 pontos)
Aspectos de organização e correcção linguística ...........................................
• Produz um discurso estruturado.
• Escreve com correcção linguística (sintaxe e morfologia;
léxico; pontuação; ortografia).*

6 pontos

(3 pontos)
(3 pontos)

Cenário de resposta

Podem encontrar-se, entre outros, no último parágrafo, os seguintes recursos estilísticos:
– a antítese – entre as «ruelas estreitas» e as «grandes avenidas» ou entre «avenidas triunfais»
e os «bairros pobres» (ll. 42-44) – que marca bem a descoberta que o rei faz do modo de vida
do povo, em tudo contrastante com a vida no seu palácio;
– a comparação – entre os homens e os bois (l. 46), e entre os homens e as sombras
(ll. 47-48) – que, no primeiro caso, sublinha a lentidão no trabalho duro e paciente e, no
segundo, realça todo o sofrimento resignado dos homens;
– a adjectivação – «ruelas estreitas», «grandes avenidas triunfais», «bairros pobres», «face
sombria», «olhar cansado», «homens dobrados [...], lentos e pacientes [...], silenciosos» – que
caracteriza negativamente o espaço e as figuras dos bairros visitados pelo rei;
– a repetição anafórica de «viu», para enfatizar as privações e o sofrimento em que viviam as
pessoas dos bairros pobres.
5. ........................................................................................................................................

20 pontos

Critérios específicos de classificação

Aspectos de conteúdo ..................................................................................... 14 pontos
Apresentam-se três níveis de desempenho e a classificação
máxima a atribuir a cada um deles.
• Compara, adequadamente, os dois aspectos solicitados.
1(14 pontos)
• Compara, de modo incompleto, os dois aspectos solicitados. 1(9 pontos)
• Refere apenas a informação relativa a um dos aspectos.
1(4 pontos)
Aspectos de organização e correcção linguística ........................................... 6 pontos
• Produz um discurso estruturado.
• Escreve com correcção linguística (sintaxe e morfologia;
léxico; pontuação; ortografia).*

(3 pontos)
(3 pontos)

Cenário de resposta

A oposição entre a vida no palácio do rei e a vida nos bairros pobres começa por ser a oposição
entre a ociosidade e o trabalho, depois entre a abundância e a fome, entre a alegria das festas e o
cansaço sombrio, entre o espaço vazio do interior protegido e o espaço exterior populoso e agreste.

* Vide Factores de desvalorização no domínio da correcção linguística (p. C/3).
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GRUPO II ............................................................................................................................. 50 pontos
1.
1.1. ....................................................................................................................................... 5 pontos
Critério específico de classificação

Compreende a informação contida no texto, seleccionando a alternativa correcta.
Resposta

B.
1.2. ....................................................................................................................................... 5 pontos
Critério específico de classificação

Compreende a informação contida no texto, seleccionando a alternativa correcta.
Resposta

C.
1.3. ....................................................................................................................................... 5 pontos
Critério específico de classificação

Compreende a informação contida no texto, seleccionando a alternativa correcta.
Resposta

D.
2. ............................................................................................................................................. 20 pontos
Critério específico de classificação*

Procede às alterações necessárias, de acordo com o referido na instrução.
Apresentam-se quatro níveis de desempenho e a classificação máxima a atribuir a cada
um deles.
•
•
•
•

Reescreve o parágrafo, alterando, correctamente, as quatro formas verbais..... (20 pontos)
Reescreve o parágrafo, alterando, correctamente, três formas verbais. ............ (15 pontos)
Reescreve o parágrafo, alterando, correctamente, duas formas verbais............ (10 pontos)
Reescreve o parágrafo, alterando, correctamente, uma forma verbal................. (5 pontos)

Resposta

Actualmente, esta agência reúne os diferentes intervenientes no domínio dos direitos do homem,
recolhe e analisa dados sobre este tema e realiza os seus próprios inquéritos para aconselhar as
instituições europeias e os Estados-membros na elaboração de nova legislação.
3. ............................................................................................................................................. 15 pontos
Critério específico de classificação*

Transforma as duas frases dadas numa única, estabelecendo entre elas uma relação de tempo.
Cenário de resposta

Por exemplo:
Quando o novo organismo da União Europeia foi criado, o Observatório Europeu do Racismo e
da Xenofobia deixou de existir.

* Vide Factores de desvalorização no domínio da correcção linguística (p. C/3).
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GRUPO III .........................................................................................................................

50 pontos

Critérios específicos de classificação

Estruturação temática e discursiva (C) * ………………..………………………….......... 40 pontos
Correcção linguística (F)** …………………………………………………………………. 10 pontos
Cenário de resposta

Dada a natureza deste item – de resposta aberta extensa orientada – não é apresentado cenário de
resposta.

** Os níveis de desempenho deste critério – estruturação temática e discursiva – encontram-se descritos nas
páginas seguintes, e, na sua atribuição, há que atender aos princípios a seguir enunciados.
– A classificação a atribuir à estruturação temática e discursiva é obrigatoriamente seleccionada de entre as
cotações definidas para cada um dos nove níveis de desempenho – 40, 36, 32, 28, 22, 18, 14, 10 e 6 pontos –,
não sendo, portanto, admitida a atribuição de qualquer classificação diferente das indicadas.
– Os níveis intercalares (níveis 8, 6, 4 e 2) não foram explicitados, de forma a permitir a atribuição das
respectivas classificações (36, 28, 18 e 10 pontos) às produções que se encontrem numa das situações
seguintes: evidenciam a maioria dos traços próprios de um dos níveis de desempenho inferiores (níveis 7, 5,
3 ou 1), mas integram-se também, por alguns aspectos, na descrição do nível superior correspondente;
evidenciam a maioria dos traços próprios de um dos níveis de desempenho superiores (níveis 9, 7, 5 ou 3),
apresentando, simultaneamente, um ou outro traço dos níveis inferiores.
– A qualquer texto, produzido pelo examinando, que apresente um desempenho inferior ao do nível 1 é
atribuída a classificação de zero (0) pontos.
** Vide Factores de desvalorização, no domínio da correcção linguística, dos itens de resposta aberta curta e dos
itens de resposta aberta extensa (p. C/3).
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Níveis de
desempenho

Estruturação temática e discursiva

Pontuação

– Trata, sem desvios, o tema proposto.
– Mobiliza uma informação ampla e diversificada:
• produz um discurso coerente e sem qualquer tipo de
ambiguidade;
• define, de forma inequívoca, o seu ponto de vista.

9

– Redige um texto estruturado, reflectindo uma planificação prévia e
evidenciando um bom domínio dos mecanismos de coesão textual:
• apresenta um texto constituído por três partes (introdução,
desenvolvimento, conclusão), articuladas entre si de modo
consistente;
• marca correctamente os parágrafos;
• utiliza, com adequação, conectores diversificados e outros
mecanismos de coesão textual.

40

– Faz uso correcto do registo de língua adequado ao texto,
eventualmente com afastamentos esporádicos.
– Mobiliza um repertório lexical pertinente.

8

36
– Trata, sem desvios, o tema proposto.
– Mobiliza informação diversificada:
• produz um discurso coerente, pontuado, no entanto, por
ambiguidades pouco relevantes;
• define com suficiente clareza o seu ponto de vista.

7

– Redige um texto estruturado, reflectindo uma planificação prévia e
recorrendo a mecanismos adequados de coesão textual:
• apresenta um texto constituído por três partes (introdução,
desenvolvimento, conclusão), satisfatoriamente articuladas entre
si;
• marca correctamente os parágrafos;
• utiliza adequadamente conectores e outros mecanismos de
coesão textual.

32

– Utiliza o registo de língua adequado ao texto, apesar de apresentar
afastamentos esporádicos, que não afectam, porém, a adequação
geral do discurso.
– Mobiliza um repertório lexical adequado.

6

28
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– Trata o tema proposto, embora apresente desvios pouco relevantes.
– Mobiliza informação suficiente:
• produz um discurso globalmente coerente, apesar de algumas
ambiguidades evidentes;
• define o seu ponto de vista, eventualmente com lacunas, que não
afectam, porém, a inteligibilidade.

5

– Redige um texto pouco estruturado, reflectindo uma escassa
planificação prévia e evidenciando um domínio apenas suficiente
dos mecanismos de coesão textual:
• apresenta um texto constituído por três partes (introdução,
desenvolvimento, conclusão), articuladas entre si de modo pouco
consistente;
• marca, em geral, correctamente os parágrafos, mas com falhas
esporádicas;
• utiliza apenas os conectores e os mecanismos de coesão textual
mais comuns, embora sem incorrecções graves.

22

– Utiliza, em geral, o registo de língua adequado ao texto, mas
apresentando alguns afastamentos, que afectam pontualmente a
adequação global.
– Mobiliza um repertório lexical adequado, com impropriedades pontuais.

4

18
– Trata globalmente o tema, mas com desvios notórios.
– Mobiliza pouca informação:
• produz um discurso com alguma coerência, mas nem sempre
claramente inteligível;
• define um ponto de vista identificável, mas fá-lo de forma confusa.

3

– Redige um texto com deficiências de estrutura, evidenciando um
domínio insuficiente dos mecanismos de coesão textual:
• apresenta um texto em que não distingue com clareza três partes
(introdução, desenvolvimento, conclusão), ou em que as mesmas
apresentam deficiências ao nível da articulação entre elas;
• marca parágrafos, mas com incorrecções com alguma gravidade;
• utiliza poucos conectores, por vezes de forma inadequada e
recorrendo, frequentemente, a construções paratácticas.

14

– Apresenta, em número significativo, afastamentos do registo de
língua adequado ao texto.
– Utiliza um vocabulário simples e comum, com impropriedades, que
não perturbam, porém, a comunicação.

2

10
– Aborda lateralmente o tema, porque o compreendeu mal ou porque
não se cinge a uma linha condutora e se perde em digressões.

1

– Mobiliza muito pouca informação:
• produz um discurso geralmente inconsistente e, por vezes,
ininteligível;
• não define um ponto de vista identificável;
• não cumpre a instrução no que diz respeito à tipologia textual ou
apresenta um texto em que traços do tipo de texto solicitado se
misturam, sem critério, com os de outros tipos textuais.

6

– Redige um texto com estruturação muito deficiente, desprovido de
mecanismos elementares de coesão textual.
– Utiliza indiferenciadamente registos de língua, sem manifestar
consciência do registo adequado ao texto.
– Utiliza vocabulário elementar e restrito, não raro redundante e/ou
inadequado.
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