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COTAÇÕES 

 

Actividade A 

1. ...........................................................................................................................20 pontos  

2. ..................(4 x 5 pontos)...................................................................................20 pontos 

        40 pontos 

 

Actividade B 

1. ............................................................................................................................15 pontos 

2. ..................................(3 x 10 pontos)..................................................................30 pontos 

3. ..................................(5 x   7 pontos)..................................................................35 pontos 

        80 pontos 

 

 

Actividade C ...................................................................................................................80 pontos 

 

                                                                         TOTAL .................................................200 pontos 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
A classificação a atribuir a cada item é obrigatoriamente: 
– um número inteiro; 
– um dos valores resultantes da aplicação dos critérios gerais e específicos de classificação e 
previstos na respectiva grelha de classificação. 
 
As respostas que se revelem ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 
classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação 
de um item, o mesmo pode ser classificado se, pela resposta apresentada, for possível 
identificá-lo inequivocamente. 
 
Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser apenas 
considerada a resposta que surgir em primeiro lugar. 
 
Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho. A cada um desses 
níveis é atribuída uma única pontuação. 
 
Para a generalidade dos itens, são considerados de um a três níveis (N3, N2 e N1); para a 
tarefa final são considerados cinco níveis em cada parâmetro – competência pragmática e 
competência linguística (N5, N4, N3, N2 e N1). Estão previstos níveis de desempenho 
intercalares não descritos. Nestes casos, 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. 
 
Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais alto descrito é integrada num dos níveis 
inferiores, de acordo com o nível de desempenho observado. É classificada com zero pontos 
qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina. 
Qualquer resposta que contenha elementos não incluídos nos critérios específicos do 
respectivo item, e que seja cientificamente correcta e adequada ao solicitado, é também 
classificada de acordo com os procedimentos previstos nos diferentes níveis de desempenho. 
 
Nos itens de resposta fechada, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, 
fornecendo mais respostas do que a(s) pedida(s), é classificada com zero pontos. No caso dos 
itens constituídos por várias alíneas, a classificação é feita de acordo com o nível de 
desempenho observado na sua totalidade. 
 
Nos itens de resposta aberta, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 
correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, 
nomeadamente na tarefa final, onde a competência linguística só é avaliada se o examinando 
tiver tratado o tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, a classificação mínima na 
competência pragmática. 
 
A classificação da prova deve respeitar integralmente os critérios gerais e específicos a 
seguir apresentados 

 

 

 

 

 

 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

 

Actividade A 

 

1. Nesta questão, os critérios de classificação são os seguintes: 

- é dada a cotação total ao examinando, se todas as correspondências tiverem 

correctas. Isto é, se o examinando, identificou correctamente o subitem e pôs 

correctamente uma só palavra que é a correcta. Não pode haver erros 

linguísticos em nenhum subitem, nem subitens ilegíveis. 

- a cada subitem é dado 1 ponto, caso esteja correctamente identificado e com 

a única palavra correcta (ver a seguir), estando legível e sem erros linguísticos. 

 Únicas palavras aceites: 

 1 – had ; 2 – have ; 3 – had ; 4 – have ; 5 – had; 6 – have; 7 – loan; 8 – loan;  

9 – would; 10 – had ; 11 – would; 12 – enough ; 13 – out ; 14 – credit ;  

15 – cash ; 16 – such ; 17 – enough ; 18 – so ; 19 – up ; 20 – off 

 

2. Nesta questão, os critérios de classificação são os seguintes: 

- é dada a cotação total ao examinando, se todas as correspondências dos 

subitens tiverem correctas. Isto é, se identificou correctamente o item e 

subitens e seguidamente escreveu os números, de forma legível, que 

correspondem às únicas alternativas correctas. 

 

a) 3. 

b) 4. 

c) 4. 

d) 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividade B 

 

1. Identifica correctamente 2 assuntos / tópicos mencionados pelo orador. Pode 
escrever com incorrecções linguísticas não impeditivas da compreensão. 
 
Ex: 
- The person who wrote “Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem 
Services” was Dr. Boris Worm. 
- Dr. Worm’s job is a Professor of Marine Biologist. 
 
Cotação a dar: 15 pontos. 
 
Identifica 2 assuntos/ tópicos mencionados pelo orador. Adiciona mais tópicos do que 

os necessários. Pode escrever com incorrecções linguísticas não impeditivas da 
compreensão. 
 
Cotação a dar: 10 pontos. 

  

Identifica correctamente apenas 1 assunto/ tópico mencionado pelo orador. 
Pode escrever com incorrecções linguísticas não impeditivas da compreensão. 
Erra ou omite os restantes. 
 
Cotação a dar: 5 pontos. 

 
2. É dada a cotação total ao item, se os subitens estiverem devidamente 

identificados e com a palavra ou frase correcta. 
Pode escrever com erros de transcrição não impeditivos da compreensão. 
 
Ex: 
a) in 1997. 
b) some extent how these different factors interrelate and interact. 
c) where all the big fish were. 
 
Cada subitem vale 10 pontos. 

 

3. Nesta questão, os critérios de classificação são os seguintes: 

- é dada a cotação total ao examinando, se todas as correspondências dos 

subitens tiverem correctas. Isto é, se identificou correctamente o item e 

subitens e seguidamente escreveu os números, de forma legível, que 

correspondem às únicas alternativas correctas. 

a) 1. 
b) 2. 
c) 2. 
d) 1. 
e) 2. 
 
 
 
 
 
 



Actividade C 
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