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COTAÇÕES

GRUPO I ................................................................................................................................ 50 pontos

1. ………………. (3 x 4 pontos) .......................... 12 pontos
2. ………………. (2 x 6 pontos)  ........................ 12 pontos
3. ………………. (3 x 5 pontos) .......................... 15 pontos
4. .......................................................................... 11 pontos

GRUPO II ..............................………………………………………………………………….......... 80 pontos

1. ……………….. (10 x 1 ponto) ......................... 10 pontos
2. ……………….. (10 x 1,5 ponto) ...................... 15 pontos
3. ……………….. (4 x 3 pontos) ......................... 12 pontos
4. .......................................................................... 10 pontos
5. ……………….. (2 x 4 pontos) ......................... 18 pontos
6. ……………….. (2 x 2,5 pontos) ...................... 15 pontos
7. .......................................................................... 20 pontos

GRUPO III ..........................………………………………………………………………............. 70 pontos

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

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

GRUPO I

Com este grupo pretende-se verificar se o examinando:
– compreende o conteúdo do texto na sua globalidade;
– compreende os enunciados (questões formuladas);
– selecciona e/ou adapta passagens do texto necessárias às suas respostas;
– selecciona e produz enunciados adaptados às perguntas.

Cotação: 50 pontos



1. 12 pontos
1.1.; 1.2.; 1.3.: 4 pontos por cada resposta correcta (1 compreensão + 3 produção).
– Desconto máximo de 3 pontos, em cada resposta, por incorrecções formais que

não perturbem a comunicação.

Sugestões de resposta:

1.1. ... a que los portugueses, en su expansión marítima, establecieron contactos con pueblos de
diferentes razas y culturas.

1.2. ... crearon la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa.

1.3. ... a terminar con los recelos, las aspiraciones, luchas y desconfianzas del pasado.

2. 12 pontos
2.1.; 2.2.: 6 pontos por cada resposta correcta (2 compreensão + 4 produção).
– Desconto máximo de 4 pontos, em cada resposta, por incorrecções formais que

não perturbem a comunicação.

Sugestões de resposta:

2.1. Los países lusófonos podrán debatir sus problemas en profundidad y sin peligro
de confusiones lingüísticas, porque todos hablan el mismo idioma.

2.2. El autor manifiesta su esperanza en la consolidación de un clima de convivencia
entre Portugal y España cada día más fraterno y en que cada cual respete al
otro en pie de igualdad.

Em relação às questões 1. e 2.:
Completação e explicação da informação; não é necessária a transcrição dos itens.

3. 15 pontos
3.1.; 3.2.; 3.3.: 5 pontos por cada resposta correcta (2 compreensão + 3 produção).
– Desconto máximo de 3 pontos, em cada resposta, por incorrecções formais que

não perturbem a comunicação.

Em relação à questão 3.:
– em caso de paráfrase total do texto, apenas serão atribuídos 2 pontos em cada

resposta;
– não se pontuarão as respostas cujo conteúdo seja considerado totalmente

incorrecto.

4. 11 pontos
11 pontos pela resposta adequada (4 compreensão + 7 produção).
– Desconto máximo de 3 pontos pelas incorrecções lexicais e de 4 pontos pelas

incorrecções morfossintácticas.
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GRUPO II

Com este grupo pretende-se verificar se o examinando:
– aplica as regras morfossintácticas e semânticas do sistema linguístico espanhol.

Cotação: 80 pontos

1. 10 pontos
1 ponto por cada espaço.
(ciudad; mejor / más; que; además / lugar; apunta / mira; creo; pero; solía;
despedirnos; peor).

2. 15 pontos
1,5 ponto por cada espaço.
(nos perdíamos; apuntaba; nos atrevimos; íbamos; parecíamos; respondió; remachó;
llegaría; se descubrió; sea / será).

3. 12 pontos
3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.: 3 pontos por cada resposta correcta.

Sugestões de resposta:

3.1. ... faltaron a clase...; ... hicieron el tonto / gamberro / payaso.

3.2. ... adular / camelar / dar coba...;  ... simuló que no oía.

3.3. ... descarado / cínico / atrevido...; ... despreocupado e informal.

3.4. ... está muy enfadada...; ... tiene motivos.

4. 10 pontos
– Desconto máximo de 6 pontos por incorrecções ao nível morfossintáctico.
– As pontuações deverão ter em consideração, prioritariamente, o tempo, a pessoa

verbal, os pronomes pessoais, os demonstrativos, os advérbios.
– O exercício deve ser pontuado tendo em conta a sua globalidade e também as

várias unidades de sentido de que é composto.
– A ocorrência de erro ortográfico irrelevante não deverá constituir motivo para

penalização total.

5. 8 pontos
5.1.; 5.2.: 4 pontos por cada resposta correcta.

Sugestões de resposta:

5.1. ... con tal de que todos estén... / ... si todos están...

5.2. Salvo que saque mejores notas... / Como no saque...
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6. 5 pontos
6.1.; 6.2.: 2,5 pontos por cada resposta correcta.

Sugestões de resposta: 

6.1. ... debía dormir. / ... tenía que dormir.
6.2. ... me puse a leer...
– Devido ao tipo de exercício, a pontuação apenas será atribuída se a resposta

estiver correcta.

7. 20 pontos
Distribuição da cotação:
5 pontos para a adequação lexical;
5 pontos para a correcção morfossintáctica e semântica;
5 pontos para a correcção ortográfica;
5 pontos para a interferência linguística.

GRUPO III

Com este grupo pretende-se verificar se o examinando:
– compreende os enunciados propostos em alternativa;
– desenvolve as ideias de forma ordenada e coerente;
– produz enunciados, utilizando com correcção as estruturas morfossintácticas adequadas;
– utiliza correctamente o vocabulário adequado.

Cotação: 70 pontos

Distribuição da cotação:

– adequação e observação das indicações dadas 10 pontos
– organização e encadeamento coerente das ideias 15 pontos
– correcção morfossintáctica e semântica da frase 15 pontos
– adequação e variedade lexical 10 pontos
– correcção formal (acentuação, ortografia, pontuação) 15 pontos
– imaginação e criatividade do discurso 5 pontos

A não indicação da opção levará à anulação da resposta.
Em caso de abordagem dos dois temas, apenas serão tidos em conta os aspectos relativos à
primeira opção.
O afastamento do tema escolhido será penalizado até 80% do total da questão.
Se o examinando não tratar a questão, o exercício será cotado com 0 pontos. 
Desconto de 10 pontos caso não seja respeitado o número máximo ou mínimo de palavras.
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