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Grupos e 
Itens 

 

 
Domínios de referência 

Conteúdos 

 
Objetivos 

Descritores de 
desempenho 

 

 
Cotações 

 
Percentagens 

 
I 

Itens de 
construção 
(resposta 
restrita) 
 

 
Leitura e Escrita 
 
- Lírica Trovadoresca 
- Linguagem, estilo e   
  estrutura: caracterização 

temática e formal 
(paralelismo e refrão) 

 
- Ler e interpretar 

textos literários 
- Identificar 

características do 
texto poético no que 
diz respeito a: 
estrofe, métrica, 
rima, paralelismo, 

   refrão.  
 

 
 
 

120 
pontos 

 
 
 

60% 

 
II 

Itens de 
seleção e/ou 
itens de 
construção 
(resposta 
curta) 
 
 

 
Leitura e /ou Gramática 
- Principais etapas da 
formação e evolução do 
Português 
- Processos fonológicos  
- Arcaísmos e neologismos 
- Étimo (palavras 
convergentes e 
divergentes) 
- Modos e tempos verbais 
- Campo lexical/campo 

semântico 

 
- Ler e interpretar 
textos de origens 
diversas (literários e 
não-literários) 
- Conhecer a origem e 
a evolução do 
Português 
-aplicar 
conhecimentos no 
âmbito do 
funcionamento da 
língua 
 

 
 
 

 
 
40 pontos 

 
 
 

 
 

20% 

III 
 
Item de 
construção 
(resposta 
extensa) 
 

 

 Escrita 
 

Exposição sobre um tema 
relacionado com o 
conteúdo de Educação 
Literária estudado 
 

- Escrever textos 
variados, respeitando as 
marcas do género; 
- Respeitar o tema; 
- Mobilizar informação 
adequada; 
- Redigir um texto 
estruturado, que reflita 
uma planificação e 
evidencie domínio dos 
mecanismos de coesão 
textual; 
- Redigir um texto com 
coerência e correção 
linguística; 
- Mobilizar 
adequadamente 
recursos da língua; 
- Pautar a escrita por 
gestos de revisão e 
aperfeiçoamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

40 pontos 

 
 
 
 
 
 
 

20% 



 
 
 
Observações: 

* Nos grupos I e III, 60% da cotação atribuída a cada item destina-se ao conteúdo e os restantes 40% de 

cada item destinam-se à estruturação do discurso e correção linguística. 

* Nos grupos I e III, por cada erro de sintaxe ou impropriedade lexical serão descontados 2 pontos. Por 

cada erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso indevido de letra maiúscula inicial ou minúscula e 

erro de translineação);erro inequívoco de pontuação; erro de morfologia; incumprimento das regras de 

citação de texto ou de referência a título de uma obra será descontado 1 ponto; 

* Nos grupos I e III, os descontos serão efetuados até ao limite da pontuação indicada no parâmetro da 

organização e correção linguística. 

* No grupo III, o desrespeito pelo limite de palavras levará a uma penalização máxima de 5 pontos (1 ponto 

por cada palavra até ao limite de 5) 

 


