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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO - 2020 

PROVA DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos 

apresentados para cada item. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

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

em primeiro lugar. 

 

Itens de seleção 

As respostas aos itens de seleção são classificadas de forma dicotómica, de acordo com os critérios 

específicos. A cotação total é atribuída às respostas corretas, não havendo lugar a classificações 

intermédias.  

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. 

 

Item de construção de texto 

A cotação do item de construção de texto é distribuída pelos parâmetros de estruturação temática e 

discursiva (ETD) e correção linguística (CL).  

Os critérios de classificação relativos à estruturação temática e discursiva apresentam-se organizados 

por cinco níveis de desempenho. 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. 

A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro de estruturação temática e discursiva (ETD) 

implica a atribuição de zero pontos no parâmetro de correção linguística. 

No parâmetro de correção linguística (CL) estão previstos descontos por aplicação dos fatores de 

desvalorização apresentados no Quadro 1. Estes descontos são efetuados até ao limite das 

pontuações indicadas nos critérios específicos. 
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Fatores de desvalorização 

Correção linguística 

Quadro 1 – Desvalorizações no âmbito da correção linguística 

Tipo de ocorrências 
Desvalorização 

(pontos) 

• Erro inequívoco de pontuação 

• Erro de ortografia (incluindo 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. 

 

Limites de extensão 
 

Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados – entre duzentas e trezentas e cinquenta 

palavras –, há que atender ao seguinte: 

– Um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do 

texto produzido; 

– Um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado 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.: 

/2020/). 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Grupo I …………………………………………………………………………………………………………… 50 pontos 

 

Item Chave Pontuação 

1 (D) 5 pontos 

2 (D) 5 pontos 

3 (B) 5 pontos 

4 (D) 5 pontos 

5 (C) 5 pontos 

6 (C) 5 pontos 

7 (C) 5 pontos 

8 (C) 5 pontos 

9 (B) 5 pontos 

10 (B) 5 pontos 

 

Grupo II ………………………………………………………………………………………………………………. 50 pontos 

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

•  Correção linguística (CL).................................................................................. 20 pontos 

NÍVEIS DESCRITORES DE DESEMPENHO PONTUAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

5 

- Trata, sem desvios, o tema proposto, mobilizando informação 
ampla e diversificada, e de acordo com o género/formato 
solicitado, incluindo a explicitação do seu ponto de vista, com, pelo 
menos, duas razões; 

- Produz um texto coerente e sem qualquer tipo de ambiguidade; 
- Redige um texto bem estruturado, evidenciando um bom domínio 

dos mecanismos de coesão textual: 
• apresenta um texto constituído por partes articuladas entre 
si de modo consistente; 
• utiliza, adequadamente, conetores diversificados e outros 
mecanismos de coesão textual. 

- Faz uso de um repertório lexical variado e pertinente; 
 

 
 
 
 
 
 

30 

4 INTERMÉDIO 24 

 
 
 
 
 
 
 

3 

- Trata o tema proposto de acordo com o género/formato solicitado, 
incluindo a explicitação do seu ponto de vista, justificando-o com, 
pelo menos, uma razão; 

- Produz um discurso globalmente coerente, apesar de algumas 
ambiguidades evidentes. 

- Redige um texto pouco estruturado, evidenciando um domínio 
apenas suficiente dos mecanismos de coesão textual: 

• apresenta um texto constituído por partes articuladas entre 
si de modo pouco consistente; 
• utiliza apenas os conetores e os mecanismos de coesão 
textual mais comuns, embora sem incorreções graves. 

 
 
 
 
 
 

18 
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- Faz uso de um repertório lexical adequado, mas pouco 
diversificado. 

2 INTERMÉDIO 12 

 
 
 
 

1 

- Trata o tema com evidentes desvios, sem clarificar o seu ponto de 
vista; 
- Escreve um texto em que as marcas do género/formato solicitado se 
misturam, sem critério nem intencionalidade, com as de outros 
géneros/tipologias; 
- Produz um texto pouco coerente, nem sempre claramente inteligível; 
- Redige um texto com deficiências de estrutura, evidenciando um 
domínio insuficiente dos mecanismos de coesão textual: 

• apresenta um texto em que não se distingue com clareza as 
partes ou em que as mesmas apresentam deficiências ao nível 
da articulação entre elas; 
• utiliza poucos conetores, por vezes de forma inadequada e 
recorrendo a construções paratáticas frequentes. 

- Utiliza um vocabulário simples e comum, não raro redundante e/ou 
inadequado. 
 

 
 
 

6 

 

COTAÇÕES 

 

 Cotação em pontos 

Grupo/ 

Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

II Item único 50 

Total  100 

 


