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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.

ITENS DE SELEÇÃO
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas.
Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à
indicação da letra ou do número correspondente.

ITENS DE CONSTRUÇÃO
Nos itens de construção, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo
com os critérios específicos.
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos,
ou se apresentar dados que impossibilitem a identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a
classificação de zero pontos.
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 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.
Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.
As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes nos 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.
Nos itens de tradução completa de segmentos textuais (Latim-Português), a classificação a atribuir tem em
consideração a avaliação da reprodução fiel do sentido do texto e da correção linguística. Neste âmbito,
aplica-se a desvalorização de 1 (um) ponto por:
• cada erro de sintaxe;
• c ada dois erros de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso indevido de letra minúscula ou maiúscula
e erro de translineação);
• cada dois erros inequívocos de pontuação.
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Nos itens relativos a civilização e cultura (resposta restrita), os critérios de classificação apresentam-se
organizados por parâmetros: (A) – Conteúdo e pertinência da informação; (B) – Estruturação do discurso e
correção linguística.
Cada parâmetro encontra-se organizado por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde
uma dada pontuação.
Se não for atingido o nível 1 de desempenho num dado parâmetro, a classificação a atribuir a esse parâmetro
é zero pontos. O parâmetro (B) – Estruturação do discurso e correção linguística só é classificado se for
atingido o nível 1 de desempenho no parâmetro A.
A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas aos dois parâmetros.
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO
GRUPO I
1.1. .................................................................................................................................................

8 pontos

nominativo (singular) e sujeito (de arripuit).
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

2

Identifica corretamente o caso e a função sintática.

8

1

Identifica corretamente o caso ou a função sintática.

4

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

8 pontos

acusativo (singular) e complemento circunstancial de lugar para onde.
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

2

Identifica corretamente o caso e a função sintática.

8

1

Identifica corretamente o caso ou a função sintática.

4

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

8 pontos

pretérito perfeito, modo indicativo e voz passiva (do verbo reddo, -is, -ere, reddidi, redditum).
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

2

Refere o tempo, o modo e a voz da forma verbal.

8

1

Refere dois dos elementos solicitados.

4

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

8 pontos

ablativo absoluto (ou oracional)
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4. .................................................................................................................................................... 30 pontos
Reprodução fiel do sentido do texto ......................................................................................

24 pontos

Os níveis de desempenho a seguir descritos aplicam-se a cada um dos segmentos da tradução.
Níveis

Descritores de desempenho

3

Traduz sem incorreções e sem omissões.

2

Traduz com uma a três incorreções ou omissões.

1

Traduz com mais de três incorreções ou omissões.

Níveis
Segmentos do texto e tradução

1

2

3

Porsenna Cloeliam nobilem uirginem inter obsides accepit,
Porsena recebeu, entre os reféns, a nobre donzela Clélia,

3

6

8

quae deceptis custodibus noctu castris egressa
a qual, enganados os guardas, tendo saído de noite do acampamento,

3

6

8

equum, quem fors dederat, arripuit et Tiberim traiecit.
arrebatou um cavalo, que a sorte [lhe] dera, e atravessou o Tibre.

3

6

8

Notas:
– A
 ceitam-se as variantes que, transmitindo com fidelidade o conteúdo do texto, se integrem na estrutura da língua
portuguesa.
– É atribuída a classificação de zero pontos à tradução de vocábulos isolados ou descontextualizados.
Exemplo de resposta:
Porsena recebeu, entre os reféns, a nobre donzela Clélia, a qual, enganados os guardas, tendo saído de noite do
acampamento, arrebatou um cavalo, que a sorte [lhe] dera, e atravessou o Tibre.

Correção linguística .................................................................................................................

6 pontos

A pontuação correspondente à correção linguística é atribuída de acordo com o quadro seguinte.

Pontuação atribuída à reprodução fiel do sentido do texto

Pontuação máxima da
correção linguística

18-24

6

11-17

4

3-9

2

Notas:
– S
 e a classificação atribuída à reprodução fiel do sentido do texto for zero pontos, também é classificado com zero
pontos o desempenho no domínio da correção linguística.
– As incorreções linguísticas estão sujeitas às seguintes desvalorizações:

• por cada erro de sintaxe – 1 ponto;
• por cada dois erros de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso indevido de letra minúscula ou maiúscula e
erro de translineação) – 1 ponto;

• por cada dois erros inequívocos de pontuação – 1 ponto.

Prova 732/2.ª F. | CC • Página 5/ 11

5. .................................................................................................................................................... 10 pontos
Exemplo de resposta:
a) – por Porsena; b) – à pátria; c) – desejasse; d) – escolheu; e) – exposta.

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Traduz corretamente as palavras referentes aos cinco espaços.

2

Traduz corretamente as palavras referentes a três ou quatro espaços.

7

1

Traduz corretamente as palavras referentes a um ou dois espaços.

3

10

Notas:
– A
 ceitam-se as variantes que, transmitindo com fidelidade o conteúdo do texto, se integrem na estrutura da língua
portuguesa.
– A ocorrência de erros ortográficos não implica a desvalorização da resposta.

6. ....................................................................................................................................................

8 pontos

A resposta deve apresentar dois dos seguintes fatores ou outros igualmente relevantes:
•• Clélia enganou os guardas com a sua astúcia;
•• era de noite;
•• Clélia (por sorte) encontrou um cavalo.

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

2

Refere dois fatores.

8

1

Refere apenas um fator.

4
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GRUPO II
1. ....................................................................................................................................................

8 pontos

Cytherea (verso 1)

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

8 pontos

(C)

3. .................................................................................................................................................... 16 pontos
Reprodução fiel do sentido do texto ......................................................................................

12 pontos

Os níveis de desempenho a seguir descritos aplicam-se a cada um dos segmentos da tradução.
Níveis

Descritores de desempenho

3

Traduz sem incorreções e sem omissões.

2

Traduz com uma a três incorreções ou omissões.

1

Traduz com mais de três incorreções ou omissões.

Níveis
Segmentos do texto e tradução

1

2

3

cernes urbem et promissa Lauini / moenia
verás a cidade e as prometidas muralhas de Lavínio

2

4

6

sublimemque feres ad sidera caeli / magnanimum Aenean.
e erguerás aos astros do céu o ilustre e magnânimo Eneias.

2

4

6

Notas:
– A
 ceitam-se as variantes que, transmitindo com fidelidade o conteúdo do texto, se integrem na estrutura da língua
portuguesa.
– É atribuída a classificação de zero pontos à tradução de vocábulos isolados ou descontextualizados.
Exemplo de resposta:
verás a cidade e as prometidas muralhas de Lavínio e erguerás aos astros do céu o ilustre e magnânimo Eneias.

Correção linguística .................................................................................................................

4 pontos

A pontuação correspondente à correção linguística é atribuída de acordo com o quadro seguinte.

Pontuação atribuída à reprodução fiel do sentido do texto

Pontuação máxima da
correção linguística

8-12

4

2-6

2
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Notas:
– S
 e a classificação atribuída à reprodução fiel do sentido do texto for zero pontos, também é classificado com zero
pontos o desempenho no domínio da correção linguística.
– As incorreções linguísticas estão sujeitas às seguintes desvalorizações:

• por cada erro de sintaxe – 1 ponto;
• por cada dois erros de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso indevido de letra minúscula ou maiúscula e
erro de translineação) – 1 ponto;

• por cada dois erros inequívocos de pontuação – 1 ponto.
4. ....................................................................................................................................................

8 pontos

creueris e tuleris.
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

2

Escreve corretamente as duas formas verbais.

8

1

Escreve corretamente apenas uma das formas verbais.

4

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

8 pontos

sublimi(que) e magnanimo.
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

2

Escreve corretamente os dois adjetivos.

8

1

Escreve corretamente apenas um adjetivo.

4

6. ....................................................................................................................................................

8 pontos

Exemplo de resposta: Vrbs quam Aeneas aedificauit moenia habebat.

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Traduz sem incorreções e sem omissões.

8

2

Traduz com uma ou duas incorreções ou omissões.

6

1

Traduz com três ou quatro incorreções ou omissões.

4

 ceitam-se as variantes que, transmitindo com fidelidade o conteúdo do texto, se integrem na estrutura da
Nota – A
língua latina.

7.1. .................................................................................................................................................

8 pontos

(D)

7.2. .................................................................................................................................................

8 pontos

(A)
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8. ....................................................................................................................................................

8 pontos

Exemplo de resposta: prometer; remetente; missiva; emissor.

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Escreve quatro palavras etimologicamente relacionadas com o vocábulo indicado.

8

2

Escreve três palavras etimologicamente relacionadas com o vocábulo indicado.

6

1

Escreve duas palavras etimologicamente relacionadas com o vocábulo indicado.

4

9. ....................................................................................................................................................

8 pontos

magnanimum – que tem nobreza de carácter
magnus, -a, -um e animus, -i

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Explicita o significado e identifica corretamente os dois étimos latinos.

8

2

Explicita o significado e identifica corretamente um dos étimos latinos.

6

1

Explicita o significado ou identifica corretamente os dois étimos latinos.

4
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GRUPO III
1. .................................................................................................................................................... 16 pontos
A resposta deve apresentar quatro dos seguintes episódios ou outros igualmente relevantes:
•• a
 uxílio de Roma a uma cidade aliada (Messina) atacada pelos Cartagineses e Siracusanos (Primeira Guerra
Púnica – 264 a.C.);
•• ataque de Aníbal a uma cidade da Hispânia (Sagunto), aliada de Roma (Segunda Guerra Púnica – 218 a.C.);
•• travessia dos Alpes e chegada de Aníbal a Itália com um exército de homens e elefantes;
•• derrotas infligidas aos Romanos em Itália ou referência a uma das batalhas travadas em Itália (batalha junto do
lago Trasimeno ou batalha de Canas);
•• vitória dos Romanos (comandados por Cipião Africano Maior) em Zama (202 a.C.);
•• destruição de Cartago, cujo território se torna uma província romana (Terceira Guerra Púnica – 146 a.C.).
A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes:
A – Conteúdo e pertinência da informação ...................................................................................................... 12 pontos
B – Estruturação do discurso e correção linguística .......................................................................................... 4 pontos
Parâmetros

Níveis

A

3

Refere quatro episódios.

Conteúdo e
pertinência da
informação

2

Refere três episódios.

9

1

Refere dois episódios.

6

2

Apresenta um discurso estruturado e fluente, embora podendo apresentar
falhas pontuais.

4

1

Apresenta um discurso satisfatório, contendo incorreções que não
comprometem a sua clareza.

2

B
Estruturação
do discurso
e correção
linguística

Descritores de desempenho

Pontuação
12
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2. .................................................................................................................................................... 16 pontos
A resposta deve apresentar os seguintes aspetos ou outros igualmente relevantes:
•• impossibilidade de assegurar a descendência da população de Roma, devido à ausência de mulheres;
•• organização de jogos para os quais Rómulo convida os povos vizinhos;
•• rapto das mulheres solteiras, designadamente as Sabinas, por parte dos jovens romanos, durante os jogos;
•• conflito entre Romanos e Sabinos, resolvido com a intervenção pacificadora das mulheres.
A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes:
A – Conteúdo e pertinência da informação ...................................................................................................... 12 pontos
B – Estruturação do discurso e correção linguística .......................................................................................... 4 pontos
Parâmetros

Níveis

A

3

Refere quatro aspetos relevantes.

Conteúdo e
pertinência da
informação

2

Refere três aspetos relevantes.

9

1

Refere dois aspetos relevantes.

6

2

Apresenta um discurso estruturado e fluente, embora podendo apresentar
falhas pontuais.

4

1

Apresenta um discurso satisfatório, contendo incorreções que não
comprometem a sua clareza.

2

B
Estruturação
do discurso
e correção
linguística

Descritores de desempenho

Pontuação
12

COTAÇÕES
Item

Grupo
I
II
III
TOTAL

Cotação (em pontos)
1.1.

1.2.

2.

3.

4.

5.

6.

8

8

8

8

30

10

8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.1.

7.2.

8.

9.

8

8

16

8

8

8

8

8

8

8

1.

2.

16

16

80
88
32
200
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