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Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

COTAÇÕES

GRUPO I

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

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

50 pontos

GRUPO II

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

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

3.  ........................................................................................................... 50 pontos

100 pontos

GRUPO III

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

2.  ........................................................................................................... 20 pontos

50 pontos

 TOTAL .........................................  200 pontos
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A classificação da prova deve respeitar integralmente
os critérios gerais e os critérios específicos a seguir apresentados.

CriTériOS gErAiS dE CLASSifiCAÇãO

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 
de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de 
classificação.

As respostas 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 uma resposta, esta pode ser classificada se 
for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.

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 considerada apenas a resposta que surgir 
em primeiro lugar.

As respostas que apresentem aspetos e terminologia diferentes dos mencionados nos critérios específicos 
de classificação devem ser classificadas se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e estiver 
adequado ao solicitado. Nestes casos, os elementos cientificamente válidos devem ser classificados segundo 
procedimentos análogos aos previstos nos descritores apresentados. 

Se a resposta contiver elementos errados de informação histórica não solicitada, estes só serão tidos em 
conta se forem contraditórios com elementos corretos referidos na mesma resposta. Nessa eventualidade, os 
elementos corretos não serão valorizados.

As formulações apresentadas nos critérios específicos de classificação e relativas aos conteúdos não devem 
ser entendidas de forma rígida, mas como indicadoras da linha interpretativa considerada correta, ressalvando- 
-se sempre uma visão holística da resposta do examinando, relativamente ao que é solicitado no item.

Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempenho, 
sendo atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação. 

Em todos os itens, 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. 

No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, 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 no domínio específico da disciplina.

Em todos os itens, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da 
disciplina – enunciadas no Programa e especificadas na Informação n.º 13, de 10 de novembro de 2011 – e 
das competências de comunicação escrita em língua portuguesa. 
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Na resposta a cada item, deve ser considerado, de acordo com o tipo de tarefa solicitada, o desempenho 
relativamente às competências seguintes:

•  analisa fontes de natureza diversa, distinguindo informação explícita e implícita, assim como os seus limites 
para o conhecimento do passado;

•  situa cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os 
contextos em que ocorreram;

•  identifica a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou de grupos relativamente a 
fenómenos históricos circunscritos no tempo e no espaço;

•  situa e caracteriza aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e mundial;

•  relaciona a história de Portugal com a história europeia e mundial, distinguindo articulações dinâmicas e 
analogias/especificidades, quer de natureza temática, quer de âmbito cronológico, regional ou local;

•  elabora e comunica, com correção linguística, sínteses de assuntos estudados:

–  estabelecendo os seus traços definidores;

–  distinguindo situações de rutura e de continuidade;

–  utilizando, de forma adequada, terminologia específica.

Todas as respostas devem ser analisadas considerando os seguintes aspetos:

•  relevância relativamente à questão formulada no item;

•  articulação obrigatória com as fontes;

•  forma como a fonte é explorada, sendo valorizada a interpretação e não a mera paráfrase;

•  correção na transcrição de excertos das fontes e pertinência desses excertos como suporte de argumentos;

•  mobilização de informação circunscrita ao assunto em análise;

•  domínio da terminologia específica da disciplina.

Relativamente à interpretação do(s) documento(s) e de acordo com o tipo de tarefa solicitada, devem ser 
consideradas nas respostas as operações seguintes:

•  identificação da informação expressa nas fontes apresentadas;

•  explicitação do significado de elementos presentes nas fontes;

•  cotejo da informação recolhida nas diversas fontes;

•  esclarecimento da pertinência das fontes para os problemas levantados;

•  contextualização cronológica e espacial da informação contida nas fontes;

•  estabelecimento de relações entre a informação presente nas várias fontes e a problemática organizadora 
do conjunto;

•  mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar fontes;

•  síntese de aspetos relacionados com aprendizagens estruturantes do Programa, em articulação com as 
fontes apresentadas.
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A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar 
a classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta 
valorização corresponde a cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de desempenho 
a seguir descritos. 

Níveis Descritores

3
Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou 
com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.

2
Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou 
de ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.

1
Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou 
de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido.

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.

Até ao ano letivo 2013/2014, na classificação das provas, continuarão a ser consideradas corretas as grafias 
que seguirem o que se encontra previsto quer no Acordo de 1945, quer no Acordo de 1990 (atualmente em 
vigor), mesmo quando se utilizem as duas grafias numa mesma prova.
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CriTériOS ESPECÍfiCOS dE CLASSifiCAÇãO

GRUPO I

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

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

 • Referência clara de três das seguintes realizações da revolução soviética:

 – construção da sociedade socialista;
 – destruição do sistema capitalista OU nacionalização da propriedade privada 
OU centralização dos meios de produção nas mãos do Estado;

 – implantação da ditadura do proletariado OU afirmação da supremacia do 
proletariado sobre a burguesia OU conceção de democracia enquanto expressão 
exclusiva dos interesses do proletariado;

 – afirmação da igualdade e da soberania dos povos das diversas nacionalidades 
que antes integravam o império russo;

 – conquista de direitos da mulher na sociedade socialista;
 – combate à religião OU perseguição do clero OU laicização do Estado.

 • Interpretação completa do documento, por referência ao solicitado.

 • Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

18 19 20

4 Nível intercalar 15 16 17

3

 • Referência de duas das realizações da revolução soviética, referidas no  
nível 5.

 • Interpretação incompleta do documento, por referência ao solicitado.

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

12 13 14

2 Nível intercalar 9 10 11

1

 • Apresentação genérica de aspetos referidos no nível 5.

 • Incipiente interpretação do documento, por referência ao solicitado.

 • Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.

6 7 8

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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2. ....................................................................................................................................................  30 pontos

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

 • Explicação clara de três das seguintes características da Nova Política 
Económica:

 – necessidade de dar resposta à crise cerealífera, à fome e ao descontentamento 
social durante a guerra civil OU necessidade de ultrapassar as dificuldades 
provocadas pelas medidas do «comunismo de guerra» (doc. 1);

 – reconhecimento das dificuldades de construção de uma economia coletivizada, 
com requisição de alimentos pelo Estado, num país de pequenos camponeses 
(doc. 1);

 – adoção de medidas de natureza capitalista OU reintrodução da livre concorrência 
(docs. 1 e 2), concebidas como recuo estratégico para a sobrevivência da 
revolução socialista;

 – concessão da liberdade de venda de alimentos nos mercados como fator de 
incentivo à produção camponesa (doc. 1);

 – fomento do comércio interno e da distribuição através do aparecimento de 
estabelecimentos comerciais privados (doc. 2);

 – incremento do sector industrial, com a desnacionalização de pequenas 
empresas industriais e a sua devolução aos antigos proprietários OU 
manutenção do controlo estatal sobre a banca, os transportes, a indústria de 
base e o comércio externo;

 – abertura ao estrangeiro para construção de infraestruturas e de grandes 
projetos industriais, através de captação de capital estrangeiro OU de 
formação de empresas de capital misto OU de importação de equipamentos e 
de tecnologia OU de contratação de técnicos especializados;

 – adoção de incentivos ao aumento da produtividade industrial, como a atribuição 
de prémios individuais;

 – enriquecimento de novas classes de pequenos industriais e de comerciantes 
(OU nepmen) (doc. 2) e emergência de uma camada de proprietários rurais 
(OU kulaks), contrários aos princípios da sociedade sem classes.

 • Interpretação completa dos documentos, por referência ao solicitado.

 • Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

27 29 30

4 Nível intercalar 22 24 25

3

 • Explicação de duas das características da Nova Política Económica, referidas 
no nível 5.

 • Interpretação incompleta dos documentos, por referência ao solicitado. 

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

17 19 20

2 Nível intercalar 12 14 15

1

 • Apresentação genérica de aspetos referidos no nível 5.

 • Incipiente interpretação dos documentos, por referência ao solicitado.

 • Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.

7 9 10

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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GRUPO II

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

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

 • Referência clara de três dos seguintes princípios ideológicos do Estado Novo:

 – autarcia (doc. 1);
 – dirigismo económico (doc. 1);
 – ruralismo (doc. 1) OU conservadorismo OU tradicionalismo;
 – nacionalismo (doc. 1);
 – corporativismo OU organização corporativa de toda a vida económica, social 
e política (doc. 1);

 – doutrinação OU propaganda para enquadramento das massas (doc. 1);
 – autoritarismo, assente na valorização do poder executivo OU na subalter-
nização do poder legislativo OU no desprezo pelo parlamentarismo OU na 
submissão dos interesses individuais ao interesse do Estado;

 – oposição ao multipartidarismo;
 – colonialismo.

 • Interpretação completa do documento, por referência ao solicitado.

 • Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

18 19 20

4 Nível intercalar 15 16 17

3

 • Referência de dois dos princípios ideológicos do Estado Novo, indicados no 
nível 5.

 • Interpretação incompleta do documento, por referência ao solicitado. 

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

12 13 14

2 Nível intercalar 9 10 11

1

 • Apresentação genérica de aspetos referidos no nível 5.

 • Incipiente interpretação do documento, por referência ao solicitado.

 • Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.

6 7 8

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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2. ....................................................................................................................................................  30 pontos

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

 • Comparação clara das duas perspetivas acerca do I Plano de Fomento, referindo 
três dos seguintes aspetos em que se opõem:

 – enquanto no documento 3 – perspetiva do deputado Jacinto Ferreira – se 
refere que o plano em análise é mais um plano de obras públicas do que 
um verdadeiro plano de fomento, no documento 4 – perspetiva do deputado 
Proença Duarte – defende-se que se trata de um verdadeiro plano de fomento, 
ou seja, «um conjunto orgânico e sistematizado de realizações extraordinárias 
a levar a efeito durante um período de tempo pré-determinado»;

 – enquanto no documento 3 se refere que o plano revela «falta de sentido da 
unidade da nação portuguesa» por se tratarem separadamente a metrópole 
e as colónias, no documento 4 exprime-se a ideia de que o plano contempla, 
«simultânea e articuladamente, a economia metropolitana e as economias das 
províncias ultramarinas», «de harmonia com os interesses da Nação»;

 – enquanto no documento 3 se considera dispensável a inclusão no plano de 
verbas para a criação de escolas técnicas, no documento 4 louva-se essa 
decisão, porque «é bem sensível a necessidade de criar no País uma rede de 
escolas para o ensino técnico»;

 – enquanto no documento 3  se considera que «uma boa parte da verba a 
despender é destinada à agricultura», o documento 4 considera que «a 
agricultura, sendo enumerada em primeiro lugar no plano para o continente e 
ilhas, sob o ponto de vista de dotações financeiras, aparece em último lugar»;

 – enquanto no documento 3 se critica o plano de fomento porque é «puramente 
industrial», «deixando em plano secundário o progresso agrícola», apesar 
de «sermos um país que continua a ter na agricultura a sua maior riqueza», 
o documento 4 louva a orientação seguida quanto aos investimentos na 
indústria.

 • Interpretação completa dos documentos, por referência ao solicitado.

 • Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

27 29 30

4 Nível intercalar 22 24 25

3

 • Comparação das duas perspetivas acerca do I Plano de Fomento, referindo dois 
dos aspetos em que se opõem, indicados no nível 5. 

 • Interpretação incompleta dos documentos, por referência ao solicitado.

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

17 19 20

2 Nível intercalar 12 14 15

1

 • Apresentação genérica de aspetos referidos no nível 5.

 • Incipiente interpretação dos documentos, por referência ao solicitado.

 • Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.

7 9 10

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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3. ....................................................................................................................................................  50 pontos

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

 • Desenvolvimento claro e organizado do tema «Portugal: economia e sociedade da 
década de 30 à década de 60 do século XX», abordando três dos aspetos a seguir 
referidos para cada um dos três tópicos de orientação da resposta: 

Prioridades económico-sociais de Portugal na década de 1930
 – intervencionismo do Estado, visando a coordenação superior de toda a vida 
económica e social e a sujeição dos interesses dos indivíduos e dos grupos 
sociais ao interesse do Estado (doc. 1);

 – corporativização das forças produtivas, com vista ao controlo da economia 
e das relações laborais e à conciliação dos interesses dos indivíduos e dos 
grupos sociais (doc. 1);

 – política económica essencialmente agrícola (docs. 1 e 2) OU campanhas 
de produção, com especial destaque para a Campanha do Trigo, visando a 
autarcia (doc. 1) OU valorização da atividade agrícola, o que não impediu a 
sua baixa produtividade (doc. 2);

 – defesa da sociedade rural, associada a valores genuinamente portugueses;
 – política de condicionamento industrial, submetendo toda a iniciativa privada ao 
controlo do Estado OU bloqueio do desenvolvimento dos sectores secundário 
e terciário (doc. 2);

 – preocupação em assegurar o equilíbrio das finanças públicas;
 – política colonial marcada pela imposição de princípios de desigualdade 
económico-social, baseados na exploração de produtos primários e no 
bloqueio do desenvolvimento industrial;

 – lançamento de um vasto programa de obras públicas, abrangendo quase 
todas as áreas, para dotar o país de algumas infraestruturas OU para combater 
o desemprego OU como forma de propaganda do regime.

Alterações da política económica interna e externa do Estado Novo após a 
Segunda Guerra Mundial
 – adoção de práticas de planeamento económico através dos Planos de 
Fomento (docs. 3 e 4) OU estímulo ao planeamento económico pela adesão 
à OECE OU pela aceitação das verbas do Plano Marshall; 

 – elaboração de planos de reforma da agricultura, que se revelaram inconsequentes 
para alterar a estrutura fundiária tradicional e para vencer a estagnação do mundo 
rural (doc. 2); 

 – defesa do desenvolvimento industrial, desde o I Plano de Fomento, mas 
de forma lenta e apoiado nas matérias-primas nacionais, na criação de 
infraestruturas e nas indústrias de base (docs. 3 e 4);

 – afirmação clara da opção industrializadora, na década de 1960, com o abandono 
da política de condicionamento industrial OU crescimento dos sectores secundário 
e terciário (doc. 2);

 – abandono progressivo, nos anos 60, da ideia de autarcia e integração na 
economia europeia e mundial OU adesão a organismos internacionais como 
a EFTA, o FMI, o BIRD e o GATT;

 – reforço do fomento económico nas colónias, nomeadamente, após o início da 
guerra colonial, como forma de legitimar a pertença portuguesa OU incentivo 
à colonização, aos investimentos públicos e privados e à abertura ao capital 
estrangeiro;

 – defesa da ideia de coesão entre a metrópole e as colónias (docs. 3 e 4), que 
conduzirá à criação do Espaço Económico Português (EEP);

 – aumento significativo dos índices de crescimento económico nas décadas de 
1950 e 1960 (doc. 2).

45 48 50

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação. (Continua na página seguinte)
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(Continuação)

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

Movimentos migratórios da população portuguesa nas décadas de 1950 e 
1960
 – crescimento demográfico intenso nas décadas de 1930 e de 1940 (docs. 2 e 3), 
não absorvido pela economia (atraso nos sectores da indústria e da agricultura) 
nem pela emigração tradicional (Grande Depressão e II Guerra Mundial), seguido 
de uma desaceleração nas décadas de 1950 e de 1960 (doc. 2);

 – êxodo rural acentuado: aumento da população nos grandes centros urbanos 
e industriais do litoral e progressiva desertificação e envelhecimento das 
regiões do interior;

 – período de emigração mais intenso da história portuguesa, para a Europa e 
para outros destinos com níveis de vida superiores;

 – emigração acentuada por baixos rendimentos e salários OU pela política 
repressiva do regime OU pelo recrutamento compulsivo para a guerra colonial;

 – peso significativo da emigração clandestina, em resultado de muitos entraves 
legais, pretendendo o Estado prioritariamente o aumento da emigração para 
as colónias;

 – adoção, em finais da década de 1960, de uma política menos restritiva do 
Estado Novo face à emigração OU celebração de acordos entre Portugal 
e os países de acolhimento relativos aos direitos sociais e às remessas 
dos emigrantes OU supressão das exigências dos diplomas escolares aos 
emigrantes;

 – forte impacto da emigração: perda de mão de obra ativa, importante para o 
desenvolvimento do país OU importância para o Estado do volume significativo 
de remessas enviadas pelos emigrantes OU contributos importantes para a 
alteração das mentalidades e das paisagens.

 • Integração, de forma oportuna e sistemática, dos quatro documentos.

 • Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

6 Nível intercalar 38 41 43

5

 • Desenvolvimento do tema «Portugal: economia e sociedade da década de 30 à 
década de 60 do século XX», abordando, por referência ao nível 7:

 – dois aspetos de cada um dos tópicos (2/2/2);
OU
 – três aspetos de um dos tópicos, dois aspetos de outro dos tópicos e um 
aspeto do outro tópico (3/2/1);

OU
 – três aspetos de cada um de dois dos tópicos (3/3/0);

OU
 – dois aspetos de cada um de dois dos tópicos e um aspeto do outro tópico 
(2/2/1);

OU
 – três aspetos de um dos tópicos e dois aspetos de outro dos tópicos (3/2/0);

OU
 – três aspetos de um dos tópicos e um aspeto de cada um dos outros tópicos 
(3/1/1).

 • Integração, de forma oportuna, de três documentos.

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

31 34 36

4 Nível intercalar 24 27 29

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação. (Continua na página seguinte)
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(Continuação)

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

3

 • Desenvolvimento do tema «Portugal: economia e sociedade da década de 30 à 
década de 60 do século XX», abordando, por referência ao nível 7:

 – um aspeto de cada um dos tópicos (1/1/1);
OU
 – três aspetos de um dos tópicos (3/0/0);

OU
 – dois aspetos de um dos tópicos e um aspeto de outro dos tópicos (2/1/0);

OU
 – um aspeto de cada um de dois dos tópicos (1/1/0);

OU
 – dois aspetos de um dos tópicos (2/0/0).

 • Integração, de forma oportuna, de dois documentos.

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

17 20 22

2 Nível intercalar 10 13 15

1

 • Apresentação genérica de aspetos referidos no nível 7.

 • Incipiente integração de documentos, por referência ao solicitado.

 • Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.

3 6 8

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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GRUPO III

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

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

 • Explicação clara de três dos seguintes fatores que levam o autor a afirmar que 
«o século XXI revelou um mundo mais interligado»:

 – queda do muro de Berlim e fim do mundo bipolar e da Guerra Fria (doc.);
 – mundo globalizado, através da produção e da comercialização de bens e 
serviços (doc.) OU da criação de mercados à escala mundial (doc.) OU do 
crescimento do comércio internacional e da liberalização das trocas;

 – integração, nos circuitos do comércio internacional, dos países da Europa de 
Leste, dos países da ex-Jugoslávia e da China;

 – investimentos externos e movimentos de capitais à escala mundial;
 – criação de empresas multinacionais ou transnacionais, que utilizam, à escala 
mundial, estratégias de produção e de comercialização de bens e serviços;

 – troca de conhecimentos, de informações e de tecnologia à escala mundial, 
facilitada pelos progressos das tecnologias de informação e de comunicação 
(doc.);

 – uniformização de hábitos culturais, estimulada pelos media.

 • Interpretação completa do documento, por referência ao solicitado.

 • Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

27 29 30

4 Nível intercalar 22 24 25

3

 • Explicação de dois dos fatores que levam o autor a afirmar que «o século XXI 
revelou um mundo mais interligado», referidos no nível 5.

 • Interpretação incompleta do documento, por referência ao solicitado.

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

17 19 20

2 Nível intercalar 12 14 15

1

 • Apresentação genérica de aspetos referidos no nível 5.

 • Incipiente interpretação do documento, por referência ao solicitado.

 • Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.

7 9 10

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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2. ....................................................................................................................................................  20 pontos

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

 • Referência clara de três dos seguintes problemas transnacionais que, segundo 
o autor, ameaçam o mundo atual:

 – insegurança: decorrente do terrorismo à escala planetária e da proliferação 
de armas OU da ameaça nuclear;

 – problemas ambientais: poluição OU aquecimento global OU subida do nível 
dos oceanos;

 – migrações: xenofobia e discriminação de imigrantes nos países de acolhimento;
 – tráfico internacional de droga;
 – violência e genocídio OU conflitos étnicos e tribais OU movimentos de 
refugiados devido a limpezas étnicas;

 – fundamentalismo religioso;
 – propagação da SIDA;
 – desrespeito pelos direitos humanos em várias regiões do globo;
 – fortes desigualdades entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos OU 
pobreza em vários países de África e da Ásia, como a Somália e o Bangladeche.

 • Interpretação completa do documento, por referência ao solicitado.

 • Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

18 19 20

4 Nível intercalar 15 16 17

3

 • Referência de dois dos problemas transnacionais que, segundo o autor, 
ameaçam o mundo atual, referidos no nível 5.

 • Interpretação incompleta do documento, por referência ao solicitado. 

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

12 13 14

2 Nível intercalar 9 10 11

1

 • Apresentação genérica de aspetos referidos no nível 5.

 • Incipiente interpretação do documento, por referência ao solicitado.

 • Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.

6 7 8

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.


