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                                          COTAÇÕES 
 
 
     GRUPO I .......................................................................................    7 V                            
 
                1 ……………..........................................................................     1,5 v 
                2 .....................................................................................     1,5 v                   
                3 .....................................................................................     1,5 v  
                4 …...................................................................................     2,5 v 
 
     GRUPO II .......................................................................................   5 V 
 
                 
                                                                                                 _____________ 
 
                          Total .........................................................................   12 V  
 
 
 
 
 
                                    Critérios gerais de classificação 
 
 
 
 Itens de resposta curta 
 
 A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta 
solicitados e apresentados. 
 
 Se a resposta contiver informação que exceda o solicitado, só são 
considerados os elementos que satisfaçam o que é pedido. Porém, se a 
resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 
considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância 
impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a 
classificação de zero valores. 
 
 Nas respostas em que sejam solicitadas transcrições, será 
considerado o rigor da transcrição e/ou o cumprimento das regras de 
citação.   
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A cotação é distribuída pelos seguintes parâmetros: 
 
         a) conteúdo  

 
      - capacidade de interpretação e de articulação pertinente dos 
conteúdos programáticos;  
    - capacidade de delimitação da matéria em questão e de 
reflexão sobre os problemas subjacentes aos temas em estudo; 

 
 b) exposição e organização da expressão escrita: 
                  

- o rigor e a correção da linguagem;  
- a clareza da exposição; 
- a capacidade de relacionação e de síntese. 

 
         c) correção da expressão escrita: 
 
         No domínio da correção escrita, considera-se, em cada resposta, os 
seguintes factores de desvalorização: 
 

• Erros de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso indevido de 
letra minúscula ou de letra maiúscula inicial e erro de 
translineação); 

• Erro inequívoco de pontuação; 
• Incumprimento de regra de citação; 
• Erro de morfologia; 
• Erro de sintaxe; 
• Impropriedade lexical. 
  

 
  O peso do domínio da organização e correção da expressão escrita é 
40% da cotação total atribuída à resposta.   
 
 
 
 
          Itens de resposta aberta 
 
 
 O afastamento integral dos aspectos do conteúdo implica que a 
resposta seja classificada com zero valores. A classificação com zero valores 
nos aspectos de conteúdo implica a classificação com zero valores nos 
aspectos da organização e correção da expressão escrita. 
 
 Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos 
elementos considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância 
impossibilite a identificação objectiva dos elementos solicitados, é atribuída 
a classificação de zero valores.       
 
 Caso a resposta não cumpra, de forma inequívoca, a instrução no que 
respeita ao tema e ao tipo de texto, deve ser classificada com zero valores. 
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 A indicação de um limite para a elaboração das respostas significa 
que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão 
do texto e devem ser respeitados. O incumprimento desses limites implica a 
desvalorização total. 
 
 
 A cotação é distribuída pelos seguintes parâmetros: 
 
 a) conteúdo  

 
      - capacidade de interpretação e de articulação pertinente dos 
conteúdos programáticos;  
    - capacidade de delimitação da matéria em questão e de 
reflexão sobre os problemas subjacentes aos temas em estudo; 

 
 b) exposição e organização da expressão escrita: 
                  

- o rigor e a correção da linguagem;  
- a clareza da exposição; 
- a capacidade de relacionação e de síntese. 

 
         c) correção da expressão escrita: 
 
         No domínio da correção escrita, considera-se, em cada resposta, os 
seguintes factores de desvalorização: 
 

• Erros de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso indevido de 
letra minúscula ou de letra maiúscula inicial e erro de 
translineação); 

• Erro inequívoco de pontuação; 
• Incumprimento de regra de citação; 
• Erro de morfologia; 
• Erro de sintaxe; 
• Impropriedade lexical. 
  

 
  O peso do domínio da organização e correção da expressão escrita é 
40% da cotação total atribuída à resposta.   
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Critérios Específicos de Classificação 
 
 
                                                                  GRUPO I 
 
1. Identifique e caracterize o problema principal que o autor 
enuncia, justificando a sua resposta com duas expressões do texto. 
 
  ‐  O problema levantado centra-se na necessidade dos Portugueses 
conviverem entre si com “naturalidade”; para que tal seja possível, é 
necessário que o povo proceda a um exame real de si mesmo e que 
redescubra as “riquezas, potencialidades, carências”: 
 
          “... chegou o tempo de nos vermos tais como somos...”(linhas 2/3); 
  “... o tempo de uma nacional redescoberta das nossas verdadeiras 
riquezas, potencialidades, carências...”(linhas 3/4); 
  “... condição indispensável para que algum dia possamos conviver 
connosco com um mínimo de naturalidade” (linhas 4/5). 
 
 
2. O autor define as linhas de força que justificam a existência do 
problema identificado em 1. Selecione três linhas que lhe pareçam 
determinantes na imagem construída de Portugal e justifique a sua 
escolha. 
 
 - Principais linhas de força: 
 

a. A permanente representação; 
b. a fragilidade perante a imperativa necessidade de fazer “boa 

figura”; 
c. a reserva e a modéstia que são indiciadoras de um sentido de 

“exibição trágica”; 
d. a convivência em “auto-espionagem” e controle dos outros; 
e. a ausência de diálogo e a permanente disputa; 
f. a inutilidade da fraca convivência que não os enriquece 

enquanto povo.  
 
        
3. Explicite o sentido da expressão que subjaz ao conceito erróneo, 

para o autor, de que Portugal é um país tradicionalista: 
    “ (...) a tradição não é essa continuidade, é a assumpção 
inovadora do adquirido, o diálogo ou combate no interior dos seus 
muros (...)”. 

  
 - O autor precisa o conceito de tradição como a capacidade de 
assumir o passado, reinventando-o. Acusa Portugal de ser falsamente 
tradicionalista pois “salvaguarda-se pela inércia ou instinto de conservação 
social”, não reinventando, portanto, esse passado. 
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4. Elabore um resumo do texto apresentado, respeitando, 
naturalmente, as regras de elaboração desta tipologia textual. 
 
 - Linhas de reflexão para a elaboração do resumo: 
 
 O texto centra-se em dois eixos principais, sobre os quais se deve 
apoiar a construção do resumo: a necessidade de um convívio são entre os 
Portugueses, sem representação, sem que a constante necessidade de fazer 
“boa figura” se sobreponha a esse desejo de convívio, sem “exibição 
trágica”, dialogando sem disputa, convivendo verdadeiramente. O segundo 
eixo centra-se no conceito de país tradicionalista e na relação do povo 
português com o passado. 
 
      

GRUPO II 
 
 
Tendo em conta o texto fornecido, elabore um comentário crítico, 
refletindo sobre o problema apresentado, a sua pertinência e 
eventual atualidade. 
 

- Linhas de Força: 
 

o  A necessidade de criar condições reais para garantir que a 
sociedade civil possa existir pressupõe mais do que “simples 
estruturas da liberdade geral” e que não deve ser confundido 
com “o direito do mais forte”, sob pena da liberdade de todos, 
ser o “privilégio de alguns”. 

o O longo percurso na senda da igualdade e da fraternidade, “a 
liberdade de coração”, conquistado à força, através de 
inúmeras lutas que ocorreram ao longo dos séculos XIX e XX.  

o Por isso, a preocupação do setor mais “consciente”, “crítico”, 
“lúcido” e “generoso” assenta na conjugação da “democracia 
política” e da “democracia social”. 

o Tal preocupação norteou a atuação dos responsáveis da 
revolução portuguesa do 25 de Abril, ao lançarem os 
rudimentos para que essa conjugação fosse possível. 

o Cimentar essa conjugação consegue-se através do aumento da 
produtividade, pela defesa de valores como a competência e a 
honestidade, sem sabotagem da economia, reivindicando o 
razoável e atingível e centrando a atenção nos desfavorecidos.  

o Só com estes procedimentos “liberdade e justiça (...) dão as 
mãos no caminho de uma democracia real”. 

o Opinião pessoal – avaliar da pertinência e atualidade destes 
considerandos.   


