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ITENS RESPOSTAS 

N.º OBJECTIVO DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO 
CÓDIGO 

Escreve uma frase em que alerta para a importância 
de protegermos os outros seres vivos, utilizando in-
formação fornecida no texto da página 9. 

2 

Escreve uma frase em que alerta para a importân-
cia de protegermos os outros seres vivos, sem utili-
zar informação fornecida no texto da página 9. 

1 
11. 

Produzir um texto com uma inten-
ção comunicativa específica (aler-
tar), utilizando a informação dada. 

Dá outra resposta. 0 

Responde: 
Segundo sábado do mês. 
OU 
2.º sábado do mês. 

1 
12.1. 

Seleccionar informação relevante, 
numa página publicitária, em fun-
ção de um critério dado. 

Dá outra resposta. 0 

Responde: 
(Começa) às 14h00. 1 

12.2. 
Seleccionar informação relevante, 
numa página publicitária, em fun-
ção de um critério dado. Dá outra resposta. 0 

Responde: 
22 78 78 120. 1 

12.3. 
Seleccionar informação relevante, 
numa página publicitária, em fun-
ção de um critério dado. Dá outra resposta. 0 

 







Expressão Escrita
Objectivo: avaliar competências de escrita

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO 
Códigos 

Parâmetros 
4 3 2 1 0 

Ex
te

ns
ão

 

A 
Cumpre a extensão requeri-
da, produzindo um texto com 
o mínimo de 15 linhas. 

Fica aquém da extensão 
requerida, produzindo um 
texto com 10 linhas. 

Redige um texto de exten-
são inferior a 5 linhas. 

Te
m

a 
e 

tip
ol
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ia

 

B 

Redige uma carta, respeitan-
do as instruções no que se 
refere ao tipo, à modalidade 
(discurso na 1.ª pessoa), ao 
tema (festa) e ao formato do 
texto (preenchimento do iní-
cio e do final da carta).  

Redige uma carta, respei-
tando no essencial a propos-
ta, embora com algumas 
insuficiências. 

Redige um texto que não 
corresponde ao tipo, à mo-
dalidade, ao tema e ao for-
mato propostos, ou redige 
um texto com ambiguidades 
e/ou incoerências. 

Co
er
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C 

Redige um texto que respeita 
plenamente as coordenadas 
dadas (situando os aconte-
cimentos no espaço e no 
tempo) e o universo de refe-
rência inicial – emissor (o 
aluno), interlocutor (melhor 
amigo ou amiga), aconteci-
mento (festa que decorreu na 
escola) – e que se desenvol-
ve numa progressão coeren-
te e com um desfecho ade-
quado.  

Redige um texto que glo-
balmente respeita as coor-
denadas dadas e o universo 
de referência inicial, embora 
com desvios e alguma am-
biguidade. Não consegue 
manter de forma consistente 
a coerência do enunciado, 
mas as lacunas ou insufi-
ciências não afectam gran-
demente a lógica e a inteli-
gibilidade do texto. 

Redige um texto que des-
respeita total ou quase 
totalmente as indicações 
propostas. Produz um dis-
curso de conteúdo incon-
sistente, transmitindo infor-
mação ambígua ou inin-
teligível. 
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D 

Redige um texto com estru-
tura bem definida. Segmen-
ta as unidades de discurso 
(por exemplo, usando pará-
grafos) de acordo com essa 
estrutura. Usa processos va-
riados de articulação interfrá-
sica (substituições nomi-
nais / pronominais; concor-
dância de tempos, modos e 
pessoas verbais; selecção de 
organizadores e conectores 
susceptíveis de expressarem 
relações diversificadas). 
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I 
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Redige um texto estruturado 
de forma satisfatória, ainda 
que com algum desequilíbrio 
e descontinuidade na se-
quência lógica das ideias. 
Manifesta um domínio ra-
zoável de processos de 
articulação interfrásica (com 
algumas estruturas subor-
dinadas, mas ainda com 
predominância de conexão 
linear e repetitiva e com 
algumas ambiguidades). 
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Redige um texto confuso, 
sem recurso a mecanismos 
de estruturação. Organiza o 
texto de modo muito ele-
mentar ou indiscernível, com 
repetições e lacunas gera-
doras de rupturas de coe-
são. 
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