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Critérios de Classificação 

1.ª Fase                                       

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

1. Todas as respostas são classificadas através de pontos que correspondem a níveis 

diferenciados de desempenho. O professor classificador apenas pode atribuir os códigos 

estabelecidos para a classificação de cada resposta apresentados no documento Objetivos dos 

Itens e Critérios Específicos de Classificação. 

2. 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.  

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

que surgir em primeiro lugar.  

4. A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou 

uma resposta extensa escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de 

dois pontos. 

5. São atribuídos 0 (zero) pontos 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 enunciado do 

item caso não lhe seja solicitada transcrição. 

6. Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. 

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

7. Nos itens de completamento e nos de resposta curta, são atribuídas pontuações a respostas 

total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  
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8. Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. 

9. 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 é classificada com zero pontos. 

10. A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por 

níveis de desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem 

enquadradas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações 

específicas.  

11. As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou as interpretações 

constantes dos critérios específicos de classificação 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. O 

afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos.  

12. No domínio da organização e correção da expressão escrita, nos itens de construção de 

resposta restrita, considera-se, em cada resposta, a pertinência da informação e a 

textualização, de acordo com os critérios específicos. 

13. São considerados erros ortográficos, para além da escrita da palavra com desrespeito pela 

norma convencionada, a ausência, a colocação errada ou o desenho ambíguo do acento; a 

troca de acento grave por agudo, de acento agudo por grave, ou do til por acento circunflexo, 

etc.; a translineação incorreta; a ausência de duplo hífen na translineação de palavras com 

hífen; a incorreta utilização de maiúsculas e de minúsculas. 

14. É contabilizada 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 

inicial), bem como os erros padronizáveis em função de uma categoria (por exemplo, a 
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desinência da primeira pessoa do plural do presente do indicativo separada da vogal temática 

por hífen, como em *estudamos).  

 

15. No item de resposta extensa que constitui o Grupo III, a cotação é distribuída pelos 

parâmetros Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e coesão, 

Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular e Ortografia. 

Neste item, estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. 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.  

16. Uma resposta que não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e 

à tipologia textual é classificada com zero pontos neste parâmetro. 

17. A indicação de um número mínimo de 90 palavras, para a elaboração da resposta, significa 

que o limite explicitado corresponde ao requisito relativo à extensão de texto e deve ser 

respeitado. O incumprimento desse limite implica:  

— a desvalorização de 1 ponto, se a extensão do texto for de 71 a 89 palavras;  

— a desvalorização de 2 pontos, se a extensão do texto for de 30 a 70 palavras;  

— a desvalorização total, se a extensão do texto for inferior a 30 palavras (1/3 do limite 

mínimo).  

Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por 

espaços em branco, mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen (exemplo: /di-lo-

ei/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos algarismos que 

o constituam (exemplo: /2021/). 
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OBJETIVOS DOS ITENS E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO 

CADERNO 1  - Grupo I 

 

ITENS RESPOSTAS PONTOS 

Nº OBJETIVO DESCRIÇÃO DOS DESEMPENHOS  

1.1. Identificar uma informação 

explícita no texto. 

Assinala apenas: 

revestida de finas folhas de ouro e tinha por olhos 

duas safiras. 

3 

Dá outra resposta. 0 

1.2 Identificar uma informação 

explícita no texto. 

Assinala apenas: 

do Conselho da Cidade. 

3 

Dá outra resposta. 0 

1.3 Identificar uma informação 

explícita no texto. 

Assinala apenas: 

para o Egito havia seis semanas. 

3 

Dá outra resposta. 0 

1.4 Identificar uma informação 

explícita no texto. 

Assinala apenas: 

enamorada. 

3 

Dá outra resposta. 0 

2. Justificar uma ideia fundamental 

com elementos textuais. 

Retira do texto a frase adequada: 

“E o professor franziu o sobrolho e tomou um ar 

severo, porque não aprovava que as crianças 

sonhassem." 

3 

Dá outra resposta. 0 

3. Selecionar informação explícita no 

texto para reconstituir segmentos 

textuais. 

Completa as frases, preenchendo os quatro espaços 

com as informações adequadas. 

Uma noite, a Andorinha voou por cima da cidade. Ela 

não foi com as suas amigas para o Egito porque se 

5 
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enamorou por um junco que conhecera nos princípios 

da primavera. 

Completa as frases, preenchendo três dos espaços 

com as informações adequadas. 

3 

 

Completa as frases, preenchendo dois dos espaços 

com as informações adequadas. 

2 

Completa as frases, preenchendo um dos espaços 

com as informações adequadas. 

1 

Dá outra resposta. 0 

4.  Identificar o referente textual de 

um pronome. 

Assinala apenas: 

à Andorinha. 

2 

Dá outra resposta. 0 

5. Reconstituir uma sequência 

textual. 

Ordena as frases numerando-as de acordo com a 

seguinte chave: 

1- A Andorinha fazia a corte ao Junco, voando à 

roda dele. 

2- As outras andorinhas achavam ridícula a ligação 

do Junco com a Andorinha. 

3- O Junco fazia cortesias à brisa. 

4- Com a partida das outras andorinhas, a 

Andorinha começou a sentir-se só e a ficar 

aborrecida. 

5- A Andorinha perguntou ao Junco se queria ir com 

ela viajar, mas o Junco respondeu-lhe que não 

porque era apegado ao lar. 

5  

 

Dá outra resposta. 0 

6. Expressar uma opinião. Responde e justifica com uma referência adequada. 

Escreve com correção formal. 

5 

Reponde e justifica com uma referência adequada. 

Escreve com algumas incorreções formais (construção 

frásica, seleção de vocabulário, convenções de 

ortografia e de pontuação). 

3 

Reponde e justifica com uma referência adequada. 

Escreve com muitas incorreções formais (construção 

frásica, seleção de vocabulário, convenções de 

ortografia e de pontuação). 

Ou 

1 
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Responde, mas não justifica com uma referência 

adequada. 

Dá outra resposta. 0 

 

ITENS RESPOSTAS  

PONTOS 
Nº OBJETIVO DESCRIÇÃO DOS DESEMPENHOS  

7. Identifica o tipo de texto. Assinala apenas: 5 



 _____________________________________________________________________________________ 
 Prova 41| CC._1 ª Fase | Página 8 / 13 

 

 

 

 

 

 

CADERNO 1  - Grupo II 

 

um texto informativo. 

Dá outra resposta. 0 

8. Reconhece afirmações como 

verdadeiras ou falsas, de acordo 

com o texto. 

Assinala as afirmações de acordo com a 

seguinte chave: 

 V - F - F - V _ F 

8 

Apresenta uma resposta com quatro 

afirmações corretas. 

6 

Apresenta uma resposta com três 

afirmações corretas. 

4 

Apresenta uma resposta com duas 

afirmações corretas. 

2 

Apresenta uma resposta com uma afirmação 

correta. 

1 

Dá outra resposta. 0 

9. Explica, de acordo com o texto, o 

significado da frase. 

Explica, de acordo com o texto, o significado 

da frase. 

Por exemplo: 

No meio da floresta escura, é mais fácil 

distinguir as aves pelos diferentes sons e 

cantos que emitem do que pelas suas penas 

que não se conseguem ver através das 

folhas das árvores.  

5 

  Dá outra resposta. 0 
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ITENS RESPOSTAS  

PONTOS 
Nº OBJETIVO DESCRIÇÃO DOS DESEMPENHOS  

1. Ordenar palavras 

alfabeticamente. 

Ordena alfabeticamente as cinco palavras, 

numerando-as de acordo com a seguinte chave: 

4 – 3 – 1 - 5 – 2  

3 

Dá outra resposta. 0 

2. Distinguir uma série de palavras 

homófonas utilizando-as 

corretamente em contexto frásico. 

Preenche corretamente os três espaços com as 

palavras adequadas. 

Numa alta coluna, está há muitos anos a estátua 

do Príncipe Feliz. Todos os membros do 

Conselho da Cidade gostam daquela estátua. A 

andorinha voou até ao concelho mais próximo e 

pousou junto à estátua. 

Nota – Dado o objetivo do item, no completamento do 
segundo espaço, não será considerada, para efeito de 
classificação, a incorreta utilização de minúscula. 

3 

Preenche corretamente dois espaços com as 

palavras adequadas. 

2 

Preenche corretamente um espaço com a palavra 

adequada. 

1 

Dá outra resposta. 0 

3. Escrever uma frase com uma 

diferente aceção de uma mesma 

palavra. 

Escrever uma frase com uma diferente aceção da 

palavra “roda”. 

2 

Dá outra resposta. 0 

4. Identificar o grau de um dado 

adjetivo. 

Identifica o grau do adjetivo:  

(Grau) superlativo absoluto analítico. 

Nota: Dado o objetivo do item não será considerada, para 
efeito de classificação, a escrita incorreta do grau do 
adjetivo. Contudo a omissão de um, ou mais, elementos do 
grau do adjetivo já será tida em conta na classificação, 
remetendo a resposta para o nível seguinte. 

2 

Dá outra resposta. 0 

 

ITENS RESPOSTAS  

PONTOS 
Nº OBJETIVO DESCRIÇÃO DOS DESEMPENHOS  
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5.  Identificar os constituintes que, numa 

frase, desempenham a função de 

sujeito e os que desempenham a 

função de predicado. 

Identifica corretamente os elementos que, em 

cada frase, desempenham as funções 

solicitadas. 

Frase Sujeito Predicado 

A A estátua do 

Príncipe Feliz 

era revestida de 

finas folhas de 

ouro. 

B A Andorinha voou por cima da 

cidade. 

 

4 

Identifica corretamente os elementos que 

desempenham essas funções apenas numa 

das frases. 

2 

Dá outra resposta. 0 

6.  Fletir, corretamente, verbos, de acordo 

com tempo indicado. 

Preenche, corretamente, seis espaços. 

A estátua do Príncipe Feliz está (estar – 

Presente do Indicativo) lá bem acima da 

cidade. Todos os habitantes da cidade 

gostam (gostar – Presente do Indicativo) 

desta estátua. No outro lado da cidade, 

voava (voar - Pretérito Imperfeito do 

Indicativo) uma Andorinha que estava (estar 

– Pretérito Imperfeito do Indicativo) 

enamorada pelo Junco. A Andorinha 

percebeu (perceber- Pretérito Perfeito do 

Indicativo) que o Junco nunca deixaria o seu 

lar. Decidida, partiu (partir - Pretérito 

Perfeito do Indicativo) para outro lugar. 

 

6 

Preenche, corretamente, cinco espaços. 5 

Preenche, corretamente, quatro espaços. 4 

Preenche, corretamente, três espaços. 3 

Preenche, corretamente, dois espaços. 2 

Preenche, corretamente, um espaço 1 

Dá outra resposta. 0 

 

CADERNO 2  - Grupo III 
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PONTUAÇÃO 

PARÂMETROS 

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO 
5 4 3 2 1 

TEMA E 
TIPOLOGIA 

 

 

 

 

 

A 

Cumpre integralmente a instrução quanto 
a:  

• tema ( aventura que tenha vivido);  

• tipo de texto – texto narrativo. 

E 

Redige um texto que integra um título 
adequado e um momento de diálogo. 

 

 

N 

Í 

V 

E 

L 

 

I 

N 

T 

E 

R 

C 

A 

L 

A 

R 

Cumpre parcialmente a 
instrução quanto a:  

• tema;  

E 

• tipo de texto. 

Redige um texto que respeita 
parcialmente os tópicos dados. 

 

N 

Í 

V 

E 

L 

 

I 

N 

T 

E 

R 

C 

A 

L 

A 

R 

Cumpre a instrução de forma 

insuficiente quanto a:  

• tema (texto abordando o tema 

dado de forma muito vaga ou 

abordando-o num plano 

secundário); 

E 

• tipo de texto (texto híbrido, 

sem predomínio das 

características do texto 

narrativo). 

OU 

Cumpre apenas uma das 

instruções (tema ou tipo de 

texto). 

Redige um texto que 

desrespeita os tópicos dados. 
COERÊNCIA E 
PERTINÊNCIA 

DA 
INFORMAÇÃO 

Coerência e 
Pertinência da 

Informação 

 

 

B 

Produz um discurso coerente:  

• com informação pertinente;  

• com progressão temática 

evidente;  

• com uma sequência que contemple a 
apresentação do cenário e das 
personagens, o desenvolvimento da ação 
e a conclusão. 

Produz um discurso 
globalmente coerente, com 
lacunas ou com algumas 
insuficiências que não afetam a 
lógica do conjunto. 

Produz um discurso 
inconsistente, com informação 
ambígua ou confusa. 

 

ESTRUTURA 
E COESÃO 

 

 

C 

Redige um texto bem estruturado e 

articulado. 

Segmenta as unidades de discurso (com 

parágrafos, com marcadores 

discursivos...), de acordo com a estrutura 

textual definida. 

Domina os mecanismos de coesão 

textual. Por exemplo: 

 • usa processos variados de 

articulação interfrásica; recorre, em 

particular, a conectores diversificados (de 

tempo, de sequencialização...); 

• assegura a manutenção de cadeias de 

referência (através de substituições 

nominais, pronominais...); 

• garante a manutenção de conexões 

entre coordenadas de enunciação 

(pessoa, tempo, espaço) ao longo do 

texto. 

Pontua de forma sistemática, pertinente e 
intencional. 

Redige um texto estruturado e 
articulado de forma satisfatória. 

Segmenta assistematicamente 
as unidades de discurso. 

Domina suficientemente os 
mecanismos de coesão textual. 
Por exemplo: • usa processos 
comuns de 

articulação interfrásica; faz um 
uso pouco diversificado de 
conectores; 

• assegura, com algumas 
descontinuidades, a 
manutenção de cadeias de 
referência; 

• garante, com algumas 
descontinuidades, a 
manutenção de conexões entre 
coordenadas de enunciação ao 
longo do texto. 

Pontua sem seguir 
sistematicamente as regras. 

Redige um texto sem 
estruturação aparente. 

Organiza o texto de forma muito 
elementar ou indiscernível, com 
repetições e com lacunas 
geradoras de ruturas de coesão. 

Pontua de forma assistemática, 
infringindo regras elementares. 

 

PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 
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PARÂMETROS 
MORFOLO

GIA E 

SINTAXE 

 

 

 

 

 

D 

Manifesta segurança no uso de 

estruturas sintáticas variadas e 

complexas. 

Domina processos de conexão 

intrafrásica (concordância, flexão 

verbal...). 

 

N 

Í 

V 

E 

L 

 

I 

N 

T 

E 

R 

C 

A 

L 

A 

R 

Manifesta um domínio 

aceitável no uso de 

estruturas sintáticas 

diferentes e recorre a 

algumas das estruturas 

complexas mais 

frequentes. 

Apresenta incorreções 

nos processos de 

conexão intrafrásica, 

mas que não afetam a 

inteligibilidade do texto. 

 

N 

Í 

V 

E 

L 

 

I 

N 

T 

E 

R 

C 

A 

L 

A 

R 

Recorre a um leque limitado de 

estruturas sintáticas, usando 

predominantemente a parataxe. 

Apresenta muitas incorreções 

nos processos de conexão 

intrafrásica, o que afeta a 

inteligibilidade do texto. 

REPERTÓRI

O 

VOCABULAR 

Coerência e 

Pertinência 

da 

Informação 

 

 

E 

 

 

Utiliza vocabulário variado e adequado. 

Utiliza vocabulário 

comum adequado, 

embora com algumas 

confusões pontuais. 

Utiliza vocabulário restrito e 

redundante, recorrendo 

sistematicamente a lugares-

comuns (com prejuízo da 

comunicação). 

 

ORTOGRA

FIA 

 

 

F 

Escreve com correção ortográfica ou 

com eventual ocorrência de um erro em 

50 palavras. 

Escreve com alguns 

erros ortográficos, cuja 

frequência se mantém 

na proporção de 4 erros 

em 50 palavras. 

Escreve com um elevado 

número de erros ortográficos, 

cuja frequência se mantém na 

proporção mínima de 7 erros 

em 50 palavras. 

Nota 1 – Sempre que, em qualquer parâmetro, o texto produzido pelo aluno fique aquém do que é exigido para o 

nível 1 (um), deve ser atribuída a classificação de zero pontos no parâmetro em que tal se verifique. 

Nota 2  – Parâmetro F. 

A repetição de um erro de ortografia na mesma palavra ou de um erro padronizável em função de uma categoria 

(por exemplo, a desinência da primeira pessoa do plural do presente do indicativo separada da vogal temática por 

hífen, como em estuda-mos) deve ser contabilizada como uma única ocorrência. 

 

COTAÇÕES  
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Subtotal (Cad. 1) ..............................................70 pontos 

 

 

GRUPO III 

 

 

Subtotal (Cad. 2)………………………………...30 pontos 

 

                                                ______________________ 

 

 

TOTAL ...........................................................100 pontos 

 


