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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 
 
ITENS DE SELEÇÃO 
 
Escolha múltipla 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 
– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
 
Associação/Correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer associação 
/ correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 
Resposta Curta 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por 
níveis de desempenho.  

A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

 
Resposta Restrita e Resposta Extensa 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa apresentam-se 
organizados por níveis de desempenho. 

A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio espe-

cífico da disciplina.  
A avaliação das competências específicas da disciplina decorre da verificação de uma articulada e coerente 

apresentação dos conteúdos relevantes, da utilização correta da terminologia da disciplina e da interpretação adequada 
dos documentos apresentados. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa que impliquem a produção de um texto, a classificação a 
atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das competências de comunicação 
escrita em língua portuguesa.  

A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a classi-
ficação 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 desem-
penho a seguir descritos: 
 

 
 

Níveis Descritores 
 

Nível 3 
Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros esporádi-

cos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 
Nível 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. 
Nível 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. 

 


