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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 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.

No presente ano letivo, continuarão a ser consideradas corretas as grafias que seguirem o que se encontra 
previsto quer no Acordo Ortográfico de 1945, quer no de 1990 (atualmente em vigor), mesmo quando se 
utilizem as duas grafias na mesma prova. 

Itens de seleção

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.

Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente 
correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.

Nos itens de associação, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo 
com os critérios específicos.

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida deve ser considerada 
equivalente à indicação da letra ou do número correspondente.

Itens de construção

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Todas as 
outras respostas são classificadas com zero pontos.

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. 

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.

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, 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, deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa.

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, 
deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes dos critérios específicos 
de classificação devem ser classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentam, 
desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos 
curriculares de referência.

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa têm em 
conta, além dos tópicos de resposta apresentados, a organização dos conteúdos, a utilização da terminologia 
específica da disciplina e a integração da informação contida nos documentos.
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Caso as respostas contenham elementos contraditórios, apenas são considerados para efeito de classificação 
os aspetos que não apresentem esses elementos.

As respostas aos itens de resposta restrita que apresentem erros científicos graves, como, por exemplo, a 
total descontextualização do tempo histórico, são classificadas com zero pontos.

Nas respostas ao item de resposta extensa que apresentem erros científicos graves, como, por exemplo, a 
total descontextualização do tempo histórico, não são considerados para efeito de classificação os tópicos de 
referência aos quais esses erros estejam associados.

Relativamente à integração, nas respostas, da informação contida nos documentos, estão previstos os 
critérios de desvalorização a seguir descritos:

–  nos itens de resposta restrita que contêm a expressão «com base em» ou outra equivalente, as respostas 
que não evidenciem a integração de qualquer informação contida nos documentos são classificadas com 
zero pontos;

–  nos itens de resposta restrita que contêm a expressão «a partir de», as respostas que não integrem, 
pelo menos, um aspeto relacionado com a informação contida nos documentos são classificadas com a 
pontuação correspondente ao nível de desempenho imediatamente abaixo do nível em que as respostas 
seriam enquadradas;

–  no item de resposta extensa, as respostas que não integrem informação contida no conjunto dos documentos 
previstos para um dado nível de desempenho são classificadas com a pontuação correspondente ao nível 
de desempenho imediatamente abaixo do nível em que as respostas seriam enquadradas;

–  no item de resposta extensa, as respostas que não integrem qualquer informação contida nos documentos 
são classificadas com a pontuação correspondente ao nível de desempenho que se situa dois níveis abaixo 
do nível em que as respostas seriam enquadradas, excetuando-se a resposta posicionada no nível dois, 
que é classificada com a pontuação correspondente ao nível de desempenho imediatamente abaixo, e a 
resposta posicionada no nível um, cuja classificação já reflete uma abordagem genérica.

Na resposta aos itens de resposta restrita e ao item de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a 
avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua 
portuguesa, realizando-se esta última de acordo com os níveis a seguir descritos.

Níveis Descritores

3 Texto claro e correto nos planos da sintaxe, da pontuação e da ortografia.

2 Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que não afetam 
a sua clareza.

1 Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que afetam 
parcialmente a sua clareza.

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é 
classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

GRUPO I

1. ....................................................................................................................................................  5 pontos

Despotismo esclarecido OU designação equivalente.

2. ....................................................................................................................................................  30 pontos

Tópicos de resposta:

 • [situação geral do país] enquanto no documento 1 – perspetiva do Marquês de Pombal – se exalta 
a situação de enriquecimento e de progresso do país, tendo-se «dissipado as trevas e reparado as 
ruínas» do início do reinado (OU tendo-se superado o «século feliz dos reis D. Manuel e D. João III» 
OU mostrando-se «a opulência dos vassalos»), no documento 2 – perspetiva de um contemporâneo – 
destaca-se que «é impossível haver rei muito rico quando os vassalos são miseráveis» (OU afirma-se 
uma ideia de estagnação e retrocesso em diversos domínios, com referência a «estragos» e a 
«confusão» no reino);

 • [medidas de política económica] enquanto no documento 1 se relaciona a opulência do país com 
as medidas de carácter mercantilista (OU de dirigismo económico) com referência às «manufaturas» 
e ao fomento do «comércio interno» e do «comércio externo», no documento 2 critica-se a criação da 
«Junta do Comércio» e das «companhias de negócio exclusivo» (OU monopolistas), defendendo-se 
que «o reino ficaria melhorado» se houvesse «liberdade para que todos negociassem»;

 • [política social] enquanto no documento 1 se realça um clima de paz social, sob o mando «de 
sua majestade», com os «diferentes estados e ordens de porte superior na mais perfeita harmonia» 
(OU «o povo miúdo […] com a mesma tranquilidade»), no documento 2 afirma-se que o marquês 
«começou a não respeitar [as distinções sociais]» e que «afastou do lado do rei todos os grandes» 
(OU que «tornou suspeita toda a nobreza»);

 • [cultura e ensino] enquanto no documento 1 se referem os progressos das ciências e a restauração 
da universidade (OU a abertura às «claríssimas luzes»), no documento 2 afirma-se que se deu a 
destruição das ciências, pela abertura às novas ideias em livros considerados «não só indignos mas 
também heréticos.»;

 • [objetivos do Marquês de Pombal no exercício do poder] enquanto no documento 1 o marquês 
afirma que cumpriu as «iluminadas ordens» de D. José, sem «merecimento», apenas por «fidelidade», 
no documento 2 considera-se que foi guiado pela «ambição de governar e de exaltar a sua figura» 
e de «se enriquecer e de fazer da sua casa a mais opulenta», com os «pretextos do bem público»;

 • [continuidade das políticas pombalinas] enquanto no documento 1 se manifesta uma preocupação 
pela continuidade governativa, afirmando que os «sucessores […], enquanto se governarem pelos 
mesmos princípios, terão sempre os mesmos sucessos», no documento 2 rejeita-se qualquer hipótese 
de continuidade, reprovando-se o «homem cuja memória será sempre horrorosa pelos estragos que 
provocou nesta monarquia» (OU manifestando indignação pela benevolência com que ainda é tratado 
por D. Maria I).
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Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2 3

Níveis

5

A resposta apresenta:

 • comparação de três dos aspetos solicitados;
 • organização coerente dos conteúdos; 
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida nos documentos.

27 29 30

4 Nível intercalar 21 23 24

3

A resposta apresenta:

 • comparação de dois dos aspetos solicitados;
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida nos documentos.

15 17 18

2 Nível intercalar 9 11 12

1

A resposta apresenta:

 • aspetos genéricos OU ausência de individualização de cada um dos aspetos 
solicitados;

 • falhas de coerência na organização dos conteúdos;
 • falhas na utilização da terminologia específica da disciplina;
 • interpretação incipiente da informação contida nos documentos.

3 5 6

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.

GRUPO II

1. (B)  .............................................................................................................................................. 5 pontos

2. (D)  .............................................................................................................................................. 5 pontos

3. (C)  .............................................................................................................................................. 5 pontos

4. (A)  .............................................................................................................................................. 5 pontos

GRUPO III

1. ....................................................................................................................................................  5 pontos

Ordenação das letras:
(B);  (E);  (C);  (A);  (D)
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2. ....................................................................................................................................................  30 pontos

Tópicos de resposta:
 • manutenção de um regime autoritário que não reconhecia os direitos e liberdades fundamentais OU 
permanência do aparelho repressivo de um regime que mantinha uma prática de «intimidações», 
ainda que negada por Marcelo Caetano;

 • convocação e realização de atos eleitorais sem a criação de condições para uma campanha livre: 
«Os candidatos da oposição que […] deliberaram ir às urnas comunicaram que o faziam “apesar das 
intimidações recebidas”.»;

 • defesa da «causa da Ordem» e crítica a «escritos e discursos» que veiculavam «doutrinas subversivas» 
OU que faziam a apologia «da greve e da ação direta»; 

 • manutenção do regime de partido único (OU recusa do pluripartidarismo): «Fala-se por vezes em 
regressar ao regime dos partidos»; 

 • afirmação de princípios antissocialistas (OU rejeição do «amarelo do socialismo») e anticomunistas 
(OU rejeição do «vermelho cor de sangue do comunismo») OU crítica a partidos «filiados, dependentes 
e observantes de Internacionais» (OU da II Internacional e da III Internacional);

 • defesa de valores nacionalistas, assentes na exaltação da «Pátria», que integra o «Ultramar 
português»;

 • manutenção da política colonial e da sua defesa, internamente e nas instâncias internacionais: «havia 
quem discutisse a política ultramarina, empregando […] muitas das razões, dos argumentos e das 
soluções apresentados no estrangeiro pelos adversários de Portugal. […] Temos de responder-lhes 
internamente, como o fazemos nas assembleias internacionais.».

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2 3

Níveis

5

A resposta apresenta:

 • explicitação de três dos elementos solicitados;
 • organização coerente dos conteúdos; 
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

27 29 30

4 Nível intercalar 21 23 24

3

A resposta apresenta:

 • explicitação de dois dos elementos solicitados;
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

15 17 18

2 Nível intercalar 9 11 12

1

A resposta apresenta:

 • aspetos genéricos OU mera identificação dos elementos solicitados OU ausência 
de individualização de cada um dos elementos solicitados;

 • falhas de coerência na organização dos conteúdos;
 • falhas na utilização da terminologia específica da disciplina;
 • interpretação incipiente da informação contida no documento.

3 5 6

* Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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3. ....................................................................................................................................................  20 pontos

Tópicos de resposta:
 • manutenção das políticas de planeamento económico através dos planos de fomento;

 • continuação da política de desenvolvimento de infraestruturas (eletricidade OU transportes OU 
comunicações OU abastecimento de água);

 • abandono da política de condicionamento industrial e afirmação da opção industrializadora OU reforço 
da industrialização, com destaque para as indústrias de base (siderurgia OU celulose OU adubos OU 
refinação de petróleo);

 • secundarização das políticas de fomento agrícola;

 • enfoque na concentração empresarial OU numa política de exportações mais agressiva OU na 
captação de investimentos estrangeiros;

 • fomento das colónias, através da industrialização e da criação de infraestruturas OU criação do 
Espaço Económico Português;

 • abertura da economia nacional ao exterior (OU progressivo abandono da ideia de autarcia) OU 
participação em organismos económico-financeiros internacionais (EFTA OU FMI OU BIRD OU 
GATT) OU assinatura de um acordo comercial com a CEE;

 • afetação de parcelas significativas do orçamento para as despesas associadas à guerra colonial 
(exemplo: crescimento de 13 515 milhares de contos, em 1960, para 93 775, em 1974) (doc. 1);

 • aposta no crescimento económico, evidenciado no decréscimo da percentagem dos gastos relativos à 
defesa, apesar do aumento real das despesas desta área no orçamento do Estado (doc. 1);

 • aumento da despesa pública global (doc. 1), em articulação com a aposta no crescimento económico 
OU com outro fator.

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2 3

Níveis

5

A resposta apresenta:

 • referência a três das opções solicitadas;
 • organização coerente dos conteúdos; 
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

18 19 20

4 Nível intercalar 14 15 16

3

A resposta apresenta:

 • referência a duas das opções solicitadas;
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

10 11 12

2 Nível intercalar 6 7 8

1

A resposta apresenta:

 • aspetos genéricos OU ausência de individualização de cada uma das opções 
solicitadas;

 • falhas de coerência na organização dos conteúdos;
 • falhas na utilização da terminologia específica da disciplina;
 • interpretação incipiente da informação contida no documento.

2 3 4

* Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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4. ....................................................................................................................................................  50 pontos

Tópicos de resposta:
Reformismo durante a «primavera marcelista»
 • autorização de regresso ao país de exilados (bispo do Porto OU outro exemplo);
 • abrandamento da ação da PIDE e alteração da sua designação para DGS;
 • abrandamento da censura e alteração da sua designação para Exame Prévio OU abertura a «escritos 
e discursos» oposicionistas, que veiculavam ideias contrárias ao regime (doc. 4);

 • abertura da União Nacional, designada por ANP (OU Ação Nacional Popular), a personalidades 
independentes OU aos elementos da futura ala liberal;

 • aprovação de uma nova legislação sindical que dispensava as direções sindicais eleitas de 
homologação ministerial;

 • reconhecimento de alguma liberdade de campanha à oposição (doc. 4) OU abertura à existência 
de movimentos oposicionistas: CDE (OU Comissão Democrática Eleitoral) e CEUD (OU Comissão 
Eleitoral de Unidade Democrática) OU realização do II Congresso da Oposição Democrática, em 
Aveiro;

 • utilização da televisão (doc. 4), de modo sistemático, como instrumento de divulgação das políticas 
do regime;

 • alargamento do direito ao sufrágio a todas as mulheres escolarizadas;
 • adoção de algumas medidas no domínio da segurança social com reflexos no Orçamento do Estado 
(doc. 1): reestruturação da previdência dos trabalhadores rurais OU criação do regime especial para 
o pessoal do serviço doméstico;

 • reforma do ensino (OU reforma Veiga Simão), com o alargamento da escolaridade e inovações ao 
nível da estrutura curricular e dos programas.

Isolamento internacional do país no contexto da política colonial
 • continuidade da guerra colonial (doc. 1 OU doc. 2 OU doc. 4), com a reafirmação do princípio do 
«Ultramar português» (OU com o crescimento dos gastos militares, que duplicam entre 1968 e 1974) 
(doc. 1) OU incapacidade de se encontrar uma solução política para o problema colonial;

 • desrespeito por sucessivas resoluções das Nações Unidas (doc. 2) que, condenando a política 
colonial portuguesa, apelavam à descolonização;

 • intensificação da condenação da política colonial, por parte dos EUA e da URSS e dos respetivos 
aliados (OU dos países escandinavos OU de países africanos, eles mesmos antigas colónias OU 
do Movimento dos Países Não Alinhados) OU repúdio, pelo regime, de «razões», «argumentos» e 
«soluções» apresentados «pelos adversários de Portugal» (doc. 4);

 • agudização das tensões com a Santa Sé, após a audiência concedida pelo Papa Paulo VI aos 
dirigentes dos movimentos de libertação de colónias portuguesas de África;

 • organização de manifestações de protesto contra a política colonial portuguesa durante a visita de 
Caetano a Londres OU denúncia, em Inglaterra, de um massacre em Moçambique e condenação do 
colonialismo português; 

 • reconhecimento, pela ONU, da independência da República da Guiné-Bissau, proclamada 
unilateralmente.

Intensificação das diferentes oposições internas ao regime
 • crescente distanciamento de sectores ultraconservadores, face às medidas iniciais de liberalização;
 • divulgação de «doutrinas subversivas» (doc. 4) OU crescimento da oposição ao regime como 
consequência da frustração das expectativas criadas pela «primavera marcelista» OU realização do 
III Congresso da Oposição Democrática, em Aveiro;

 • movimentos estudantis de contestação ao regime autoritário (doc. 3), respondendo o regime com 
cargas policiais (OU com a prisão de dirigentes académicos) OU impacto da crise académica de 1969, 
com reivindicação da «democratização do ensino», do «diálogo» e da «reintegração de professores 
e alunos expulsos» (doc. 3); 

 • contestação crescente dos jovens mobilizados para a guerra colonial e aumento do número de fugas 
à incorporação militar;

 • ação de mobilização dinamizada pelo Partido Comunista (OU por outros movimentos da esquerda 
revolucionária), que insistia na necessidade de uma rutura radical com o regime;

 • crescente organização do descontentamento operário, traduzido em greves e manifestações de 
protesto contra o aumento do custo de vida, provocado pela crise dos anos de 1970 (OU pelo choque 
petrolífero) OU criação da Intersindical, com ligações ao Partido Comunista;
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 • realização de ações contra o regime por movimentos revolucionários armados: Ação Revolucionária 
Armada (ARA) OU Brigadas Revolucionárias (BR);

 • fundação do Partido Socialista, na Alemanha, com a participação de exilados políticos radicados em 
diversos países europeus OU de militantes da Ação Socialista Portuguesa idos de Portugal;

 • críticas à política colonial por sectores católicos progressistas OU realização da «vigília pela paz», na 
capela do Rato, com tomada de posição contra a guerra colonial;

 • criação do jornal Expresso, dando visibilidade a ideias defendidas pela ala liberal e por outros 
opositores;

 • distanciamento dos elementos da ala liberal, que se viram impedidos de discutir livremente as suas 
propostas OU renúncia do mandato de deputado à Assembleia Nacional por Sá Carneiro, posição 
depois seguida por outros elementos da ala liberal;

 • insatisfação de um sector empresarial descrente no marcelismo e defensor da democratização como 
único meio de aproximação à Europa comunitária;

 • reconhecimento da impossibilidade de uma solução militar para a guerra de África no livro Portugal e o 
Futuro, do general Spínola OU distanciamento do regime do Chefe e do Vice-Chefe do Estado-Maior 
General das Forças Armadas, que, após ausência na cerimónia de demonstração de lealdade ao 
governo, foram demitidos;

 • contestação dos militares de carreira à publicação de um decreto que permitia a passagem dos oficiais 
milicianos aos quadros permanentes OU crescente descontentamento de oficiais, principalmente de 
baixa patente, com reflexos na reunião clandestina do Movimento dos Capitães (OU na tentativa de 
golpe militar – o «golpe das Caldas»), que antecedeu o 25 de Abril.

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2 3

Níveis

7

A resposta apresenta:

 • abordagem de nove aspetos, com três aspetos de cada um dos tópicos de 
referência (3/3/3);

 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida nos quatro documentos.

45 48 50

6 Nível intercalar 38 41 43

5

A resposta apresenta:
 • abordagem de seis ou cinco aspetos de, pelo menos, dois dos tópicos de 
referência: (2/2/2) OU (3/2/1) OU (3/3/0) OU (2/2/1) OU (3/2/0) OU (3/1/1);

 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida em três ou dois dos documentos.

31 34 36

4 Nível intercalar 24 27 29

3

A resposta apresenta:

 • abordagem de três ou dois aspetos dos tópicos de referência: (1/1/1) OU (3/0/0) 
OU (2/1/0) OU (1/1/0) OU (2/0/0);

 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida em dois ou um dos documentos.

17 20 22

2 Nível intercalar 10 13 15

1

A resposta apresenta:

 • aspetos genéricos OU ausência de individualização de cada um dos aspetos 
dos tópicos de referência;

 • falhas de coerência na organização dos conteúdos;
 • utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina;
 • integração incipiente da informação contida nos documentos.

3 6 8

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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GRUPO IV

1. ....................................................................................................................................................  30 pontos

Tópicos de resposta:
 • redução do papel dos Estados, submetidos às lógicas de um modelo económico e social global; 

 • articulação com o modelo neoliberal, baseado no aumento do papel dos mercados OU na diminuição 
da carga fiscal OU na flexibilização do mercado laboral (doc. 1);

 • intensificação dos movimentos de capitais à escala mundial, através de investimentos lucrativos em 
grandes praças financeiras OU em zonas consideradas como paraísos fiscais;

 • criação de empresas multinacionais (OU transnacionais), que utilizam, à escala mundial, estratégias 
de produção e de comercialização de bens e serviços (doc. 1);

 • políticas de deslocalização de atividades para os países emergentes em busca da redução dos 
custos laborais (doc. 1) OU agravamento das situações de precariedade do trabalho e de desemprego  
(doc. 1);

 • constituição de três polos económicos mundiais com elevados índices de crescimento: América do 
Norte, Europa Ocidental e Ásia-Pacífico (doc. 2);

 • grande crescimento do comércio mundial (doc. 2), promovido pela rapidez e pelo custo mais baixo dos 
transportes OU pela criação de mercados regionais de comércio livre OU pela redução das barreiras 
alfandegárias para facilitar a livre circulação de mercadorias;

 • aumento da importância do petróleo (doc. 2) como fonte de energia utilizada no crescimento 
da economia mundial OU grande dependência, por parte dos grandes polos de desenvolvimento 
económico mundial, do petróleo de regiões como o Médio Oriente (OU outro exemplo) (doc. 2);

 • integração, nos circuitos do comércio internacional, dos países da Europa de Leste, da China e de 
outros países emergentes (doc. 2);

 • preponderância dos países mais ricos na condução dos destinos do mundo OU grandes desigualdades 
na distribuição da riqueza, com crescente agravamento do fosso entre países ricos e países pobres;

 • progressos das tecnologias de informação e de comunicação (doc. 1) a nível planetário, em resultado 
de um forte investimento na área da investigação OU troca de conhecimentos, de informações e de 
tecnologias à escala global (doc. 1);

 • uniformização de hábitos culturais, estimulada pelos media, com reflexos ao nível do quotidiano dos 
cidadãos (doc. 1: caneca com a imagem de personagem de BD);

 • internacionalização dos grandes problemas mundiais, como o terrorismo (OU as questões ambientais 
OU outro exemplo), exigindo o reforço da cooperação transnacional OU exigindo a atuação das 
organizações não governamentais (ONG) e das organizações intergovernamentais (OIG).
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Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2 3

Níveis

5

A resposta apresenta:

 • explicação de três das características solicitadas;
 • organização coerente dos conteúdos; 
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida nos documentos.

27 29 30

4 Nível intercalar 21 23 24

3

A resposta apresenta:

 • explicação de duas das características solicitadas;
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida nos documentos.

15 17 18

2 Nível intercalar 9 11 12

1

A resposta apresenta:

 • aspetos genéricos OU mera identificação das características solicitadas OU 
ausência de individualização de cada uma das características solicitadas;

 • falhas de coerência na organização dos conteúdos;
 • falhas na utilização da terminologia específica da disciplina;
 • interpretação incipiente da informação contida nos documentos.

3 5 6

* Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.

2. ....................................................................................................................................................  10 pontos

Chave de resposta:
(a) → (8)   (b) → (3)   (c) → (6)  (d) → (7)  (e) → (1)

Níveis Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina Pontuação

2 Na resposta são estabelecidas cinco ou quatro associações corretas. 10

1 Na resposta são estabelecidas três ou duas associações corretas. 5



Prova 623/E. Especial | CC • Página 12/ 12

COTAÇÕES

GRUPO I

1.  ........................................................................................................... 5 pontos
2.  ........................................................................................................... 30 pontos

35 pontos

GRUPO II

1.  ........................................................................................................... 5 pontos
2.  ........................................................................................................... 5 pontos
3.  ........................................................................................................... 5 pontos
4.  ........................................................................................................... 5 pontos

20 pontos

GRUPO III

1.  ........................................................................................................... 5 pontos
2.  ........................................................................................................... 30 pontos
3.  ........................................................................................................... 20 pontos
4.  ........................................................................................................... 50 pontos

105 pontos

GRUPO IV

1.  ........................................................................................................... 30 pontos
2.  ........................................................................................................... 10 pontos

40 pontos

 TOTAL  ........................................  200 pontos


