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COTAÇÕES 

GRUPO I 
 

A 

1. ………………………………………………………………………………….. 15 pontos 
Conteúdo             (9 pontos) 

Organização e correcção linguística            (6 pontos) 

 

2. .................................................................................................................... 20 pontos 
Conteúdo           (12 pontos) 

Organização e correcção linguística            (8 pontos) 

 

3. ………………………………………………………………………………….. 15 pontos 
Conteúdo             (9 pontos) 

Organização e correcção linguística            (6 pontos) 

 

4. ………………………………………………………………………………….. 20 pontos 
Conteúdo            (12 pontos) 

Organização e correcção linguística            (8 pontos) 

 

B    ………………………………………………………………………………….. 30 pontos 

Conteúdo            (18 pontos) 

Organização e correcção linguística          (12 pontos) 

 

                                                     100 pontos 

 

GRUPO II 
1.  

1.1. ……………………………………………………………………………. 5 pontos 

1.2. ……………………………………………………………………………. 5 pontos 

1.3. ……………………………………………………………………………. 5 pontos 

1.4. ……………………………………………………………………………. 5 pontos 

1.5. ……………………………………………………………………………. 5 pontos 

1.6. ……………………………………………………………………………. 5 pontos 

1.7. ……………………………………………………………………………. 5 pontos 

 

2.  

2.1. ……………………………………………………………………………. 5 pontos 

2.2. ……………………………………………………………………………. 5 pontos 

2.3. ……………………………………………………………………………. 5 pontos 

 

   50 pontos 

Estudar nunca 

foi tão fácil! 



 

GRUPO III 
 
 

Estrutura temática e discursiva …………………………………………... 30 pontos 

Correcção linguística ……………………………………………………… 20 pontos 

 

                         50 pontos 

 

 

TOTAL  ………………………………….               200 pontos 

 

 

CENÁRIOS DE RESPOSTA PARA AS QUESTÕES DO GRUPO I 

 

A análise de um texto literário conduzida por um questionário visa avaliar as competências de leitura e 
de expressão escrita. 
 
Ao classificar as respostas do examinando, o professor classificador deverá observar o domínio das 
seguintes capacidades: 
– compreensão do sentido global do texto; 
– adequação da resposta aos objectivos da pergunta; 
– interpretação do texto, através da identificação e da relacionação dos elementos textuais produtores 
de sentido, na base de informação explícita e de inferências; 
– interpretação do texto, fundada no diálogo entre as referências textuais, no seu contexto, e o leitor; 
– formulação de juízos de leitura pessoais e fundamentados; 
– produção de um discurso correcto nos planos lexical, morfológico, sintáctico, ortográfico e de 

pontuação. 

 
 
Factor específico de desvalorização de cada um dos itens deste grupo 
 
Nos casos em que a cotação referente aos aspectos de conteúdo seja igual ou inferior a um terço do 
previsto para este critério, aplica-se o princípio da proporcionalidade em relação aos aspectos de 
organização e correcção linguística. 
 
Exemplos: 

1. Num item cotado com doze (12) pontos para os aspectos de conteúdo e com oito (8) pontos 
para os aspectos de organização e correcção linguística, se o examinando obtiver quatro (4) 
pontos nos aspectos de conteúdo, a cotação a atribuir aos aspectos de organização e 
correcção linguística será de dois pontos e seis décimas (2,6), aplicando-se, sobre este valor, 
os eventuais descontos relativos aos factores de desvalorização no domínio da correcção 
linguística. 

2. Num item cotado com doze (12) pontos para os aspectos de conteúdo e com oito (8) pontos 
para os aspectos de organização e correcção linguística, se o examinando obtiver dois (2) 
pontos nos aspectos de conteúdo, a cotação a atribuir aos aspectos de organização e 
correcção linguística será igualmente de um sexto da pontuação respectiva, ou seja, de um 
ponto e três décimas (1,3), aplicando-se, sobre este valor, os eventuais descontos relativos aos 
factores de desvalorização no domínio da correcção linguística. 

 
Se, da aplicação dos factores de desvalorização, no domínio da correcção linguística, resultar uma 
cotação inferior a zero (0) pontos, é atribuída aos aspectos de organização e correcção linguística a 
cotação de zero (0) pontos. 
 
Recorda-se que as cotações globais a atribuir às respostas dos examinandos são obrigatoriamente 
expressas em números inteiros. 
 
 
Os cenários de resposta que a seguir se apresentam consideram-se orientações gerais, tendo em 
vista uma aferição de critérios. Deve, por isso, ser classificada, em igualdade de circunstâncias 
com respostas compreendidas nos cenários fornecidos, qualquer interpretação que, não 
coincidindo com as linhas de leitura apresentadas, seja julgada válida pelo professor 
classificador. 
 



1.  
-  As personagens colectivas são o povo, as mulheres e os frades: 

 aparecem descaracterizadas enquanto indivíduos, surgindo como uma massa que assiste 

ao autos-de-fé; 

 actuam de forma  violenta na procissão dos condenados, traduzida pelos verbos que 

transportam uma carga semântica forte, associada à violência e a uma certa selvajaria: 

“gritar”, “guinchar” e “alanzoar”. 

- As personagens individualizadas (que surgem identificadas pelos nomes próprios) são o trio 

Baltasar, Blimunda e o frade Bartolomeu de Gusmão que assistem à procissão, numa atitude 

passiva. 

- São individualizados os condenados: Simeão de Oliveira, Domingos Lagareiro, António Teixeira 

de Sousa e Sebastiana Maria de Jesus, que integram passivamente a procissão e cujos crimes 

são enumerados pela voz narrativa. 

Nota: O primeiro tópico é obrigatório. Dos restantes é obrigatório apenas referir um. 

 

2.  

- A metaforização da procissão em serpente é duplamente significativa: 

 sugere um movimento ondeante/sinuoso/ondulado/serpenteado da procissão pelas ruas 

de Lisboa (“se vai curvando e recurvando”); 

 traduz o carácter maléfico/malévolo/malfazejo da procissão,  tendo em conta a simbologia 

judaico-cristã associada à serpente, que representa o pecado/defeito/crime. 

 

3.  

- Sebastiana apresenta uma tensão emocional caracterizada: 

 por uma angústia/afogo/ânsia crescente, que culmina com a expressão “enfim o peito me 

deu sinal, gemeu profundamente o coração”; 

 por uma aflição/agonia/mágoa resultante da preocupação de não ver a sua filha – “ó 

coração meu, salta-me no peito se Blimunda aí estiver”. 

 pelo anseio/anelo/desejo/gosto de ver a filha – “que só para te ver quero agora os olhos” 

que sobrepõe ao temor da sua condenação ao degredo. 

 - O momento em que Sebastiana vislumbra a filha é o culminar de toda a tensão – “vou ver 

Blimunda, vou vê-la, ai, ali está, Blimunda, Blimunda, Blimunda, filha minha”. É atestado pela 

utilização da interjeição “ai” e pela reiteração do nome próprio “Blimunda”. 

 

 

4.  

- O primeiro encontro entre Baltasar e Blimunda assume uma dimensão simbólica na medida em 

que ocorre no momento em que Blimunda perde a mãe e se torna autónoma, ao entrar no mundo 

adulto, estando, por conseguinte, apta a ter um marido. 

- O facto de Sebastiana reparar em Baltasar e o associar à sua filha nas suas preocupações de 

futuro funciona simbolicamente como a sua permissão de mãe para o seu relacionamento. 

- Este primeiro encontro, ocorrido na presença de uma procissão de condenados pelo Tribunal do 

Santo Ofício, vai ter a sua imagem especular no final do romance, já que a última vez que as 

personagens se encontram é, precisamente, no auto-de-fé onde Baltasar é queimado. 

 

 

 



B 

 

Dada a natureza deste item de resposta aberta de composição extensa, não é apresentado cenário de 
resposta. 
 
 
Factor específico de desvalorização relativo ao desvio dos limites de extensão 
 
Sempre que o examinando não respeite os limites relativos ao número de palavras indicados na 
instrução do item, o professor classificador deve descontar um (1) ponto por cada palavra (a mais ou a 
menos), até ao máximo de cinco (1 x 5) pontos, depois de aplicados todos os critérios definidos para o 
item. 
 
Nos casos em que, da aplicação deste factor de desvalorização, resultar uma cotação inferior a zero 
(0) pontos, é atribuída a esse item a classificação de zero (0) pontos. 
 
Nota – Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por 
espaços em branco, mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen (Ex.: /dir-se-ia/). Qualquer 
número, independentemente dos algarismos que o constituam, conta como uma única palavra (Ex.: 
/2006/). 
 
 

GRUPO II 
 

1.  
 1.1.  1.2.  1.3.  1.4.  1.5.  1.6.  1.7.  

Versão 1 B C B D B D C 

Versão 2 A D B C A C C 

 
 
2.  

2.1.  Só pode ser considerada correcta uma das duas respostas a seguir transcritas. 
 (O jesuíta António Vieira no século XVII) disse que os pregadores levavam o Evangelho e os 
mercadores levavam os pregadores. 
(O jesuíta António Vieira no século XVII) dizia que os pregadores levavam o Evangelho e os 
mercadores levavam os pregadores. 

 
2.2.  Quantificador numeral fraccionário. 

 
2.3.  (Oração) subordinada adjectiva relativa restritiva. 


