
COTAÇÕES

GRUPO I
1.  ........................................................................................................... 8 pontos
2.  ........................................................................................................... 8 pontos
3.  ........................................................................................................... 8 pontos
4.  ........................................................................................................... 10 pontos
5.  ........................................................................................................... 10 pontos

44 pontos
GRUPO II

1.  ........................................................................................................... 8 pontos
2.  ........................................................................................................... 8 pontos
3.  ........................................................................................................... 8 pontos
4.  ........................................................................................................... 8 pontos
5.  ........................................................................................................... 8 pontos
6.  ........................................................................................................... 10 pontos
7.  ........................................................................................................... 10 pontos

60 pontos
GRUPO III

1.  ........................................................................................................... 8 pontos
2.  ........................................................................................................... 8 pontos
3.  ........................................................................................................... 8 pontos
4.  ........................................................................................................... 15 pontos
5.  ........................................................................................................... 10 pontos

49 pontos
GRUPO IV

1.  ........................................................................................................... 8 pontos
2.  ........................................................................................................... 8 pontos
3.  ........................................................................................................... 8 pontos
4.  ........................................................................................................... 8 pontos
5.  ........................................................................................................... 15 pontos

47 pontos

 TOTAL .........................................  200 pontos
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A classificação do teste 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 
apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.

A ausência de indicação inequívoca da versão do teste implica a classificação com zero pontos das respostas 
aos itens de seleção.

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.

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 for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 
primeiro lugar.

itens de seleção

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 
inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.

Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente 
correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.

Nos itens de associação, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo 
com os critérios específicos.

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida deve ser considerada 
equivalente à indicação da letra correspondente.

itens de constrUção

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo 
com os critérios específicos.

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se 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.

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes dos critérios específicos 
de classificação devem ser classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentam, 
desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao solicitado.

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita que envolvam a produção de um texto deve ter em 
conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.
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critérios específicos de classificação

GRUPO I

1.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (c)
Versão 2 – Opção (a)

2.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (B)
Versão 2 – Opção (c)

3.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (c)
Versão 2 – Opção (B)

4.  .................................................................................................................................................... 10 pontos

Versão 1 – B, d, e, c, a
Versão 2 – c, B, d, e, a– B, e, d, c, a

5.  .................................................................................................................................................... 10 pontos

Tópicos de resposta:
•   relação entre a dinâmica interna (ou as condições internas) do planeta e a transferência de 

calor para a superfície;
•   referência à necessidade de uma temperatura adequada à permanência de água no estado 

líquido, que possibilite a existência de vida.

Níveis Descritores do nível de desempenho Pontuação

4
Na resposta, são apresentados os dois tópicos com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • linguagem científica adequada.

10

3
Na resposta, são apresentados os dois tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos ou falhas na aplicação da linguagem 
científica.

8

2

Na resposta, são apresentados os dois tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos e falhas na aplicação da linguagem 
científica.

OU
Na resposta, é apresentado um dos tópicos com:
 • linguagem científica adequada.

5

1 Na resposta, é apresentado um dos tópicos com:
 • falhas na aplicação da linguagem científica.

3
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GRUPO II

1.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (a)
Versão 2 – Opção (c)

2.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (c)
Versão 2 – Opção (d)

3.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (a)
Versão 2 – Opção (B)

4.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (B)
Versão 2 – Opção (d)

5.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (d)
Versão 2 – Opção (a)

6.  .................................................................................................................................................... 10 pontos

Versão 1 – (1) – (b);   (2) – (h);   (3) – (c);   (4) – (g);   (5) – (d)
Versão 2 – (1) – (g);   (2) – (b);   (3) – (d);   (4) – (h);   (5) – (c)

Níveis Descritores do nível de desempenho Pontuação

2 Na resposta, são estabelecidas 4 ou 5 associações corretas. 10

1 Na resposta, são estabelecidas 2 ou 3 associações corretas. 5
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7.  .................................................................................................................................................... 10 pontos

Tópicos de resposta:
•   referência à maior percentagem de velígeras anormais (ou com deformações) nos tanques 

com água do mar a pH 7,4 e/ou a pH 7,7;
•   relação entre o aumento da concentração de CO2 e a diminuição do pH da água (ou a 

menor concentração de CO3
2–);

•   relação entre a dissolução de CaCO3 (ou a redução da capacidade de calcificação da 
concha) e a deformação das conchas.

Níveis Descritores do nível de desempenho Pontuação

5
Na resposta, são apresentados os três tópicos com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • linguagem científica adequada.

10

4
Na resposta, são apresentados os três tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos ou falhas na aplicação da linguagem 
científica.

8

3

Na resposta, são apresentados os três tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos e falhas na aplicação da linguagem 
científica.

OU
Na resposta, são apresentados dois dos tópicos com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • linguagem científica adequada.

6

2
Na resposta, são apresentados dois dos tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos ou falhas na aplicação da linguagem 
científica.

4

1

Na resposta, são apresentados dois dos tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos e falhas na aplicação da linguagem 
científica.

OU
Na resposta, é apresentado um dos tópicos com:
 • linguagem científica adequada.

2
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GRUPO III

1.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (c)
Versão 2 – Opção (d)

2.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (a)
Versão 2 – Opção (B)

3.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (c)
Versão 2 – Opção (a)

4.  .................................................................................................................................................... 15 pontos

Tópicos de resposta:
•   referência ao facto de os indivíduos que se reproduzem assexuadamente serem 

geneticamente iguais entre si;
•  referência ao facto de os planozigotos resultarem de um processo de reprodução sexuada;
•  relação da meiose e da fecundação com a recombinação genética;
•  relação entre uma maior variabilidade genética e uma maior capacidade adaptativa.

Níveis Descritores do nível de desempenho Pontuação

7
Na resposta, são apresentados os quatro tópicos com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • linguagem científica adequada.

15

6
Na resposta, são apresentados os quatro tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos ou falhas na aplicação da linguagem 
científica.

13

5

Na resposta, são apresentados os quatro tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos e falhas na aplicação da linguagem 
científica.

OU
Na resposta, são apresentados três dos tópicos com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • linguagem científica adequada.

11

4
Na resposta, são apresentados três dos tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos ou falhas na aplicação da linguagem 
científica.

9

(Continua na página seguinte)
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(Continuação)

Níveis Descritores do nível de desempenho Pontuação

3

Na resposta, são apresentados três dos tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos e falhas na aplicação da linguagem 
científica.

OU
Na resposta, são apresentados dois dos tópicos com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • linguagem científica adequada.

7

2
Na resposta, são apresentados dois dos tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos ou falhas na aplicação da linguagem 
científica.

5

1

Na resposta, são apresentados dois dos tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos e falhas na aplicação da linguagem 
científica.

OU
Na resposta, é apresentado um dos tópicos com:
 • linguagem científica adequada.

3

5.  .................................................................................................................................................... 10 pontos

Tópicos de resposta:
•   relação entre as duas cadeias de nucleótidos que constituem a molécula de DNA e o 

emparelhamento das bases azotadas complementares (A-T; C-G);
•   explicitação do raciocínio que possibilita a determinação da presença de 14% de timina, 

36% de citosina e 36% de guanina.

Níveis Descritores do nível de desempenho Pontuação

4
Na resposta, são apresentados os dois tópicos com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • linguagem científica adequada.

10

3
Na resposta, são apresentados os dois tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos ou falhas na aplicação da linguagem 
científica.

8

2

Na resposta, são apresentados os dois tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos e falhas na aplicação da linguagem 
científica.

OU
Na resposta, é apresentado um dos tópicos com:
 • linguagem científica adequada.

5

1 Na resposta, é apresentado um dos tópicos com:
 • falhas na aplicação da linguagem científica.

3
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GRUPO IV

1.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (c)
Versão 2 – Opção (B)

2.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (B)
Versão 2 – Opção (d)

3.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (a)
Versão 2 – Opção (B)

4.  .................................................................................................................................................... 8 pontos

Versão 1 – Opção (d)
Versão 2 – Opção (B)
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5.  .................................................................................................................................................... 15 pontos

Tópicos de resposta:
•   referência ao aumento da quantidade de água na bacia hidrográfica (ou zona da albufeira) 

do rio Vajont;
•   relação entre o aumento do teor de água nas argilas (ou a absorção de água pelas argilas, 

ou saturação de água nas argilas) e a diminuição da coesão entre as partículas argilosas 
(ou a diminuição da resistência nas camadas argilosas, ou o papel lubrificante das argilas);

•  referência à sobrecarga induzida pelo aumento da massa de água existente no maciço.
OU
referência ao pendor das camadas, semelhante ao da vertente sul.

Níveis Descritores do nível de desempenho Pontuação

6
Na resposta, são apresentados os três tópicos com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • linguagem científica adequada.

15

5
Na resposta, são apresentados os três tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos ou falhas na aplicação da linguagem 
científica.

13

4

Na resposta, são apresentados os três tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos e falhas na aplicação da linguagem 
científica.

OU
Na resposta, são apresentados dois dos tópicos com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • linguagem científica adequada.

10

3
Na resposta, são apresentados dois dos tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos ou falhas na aplicação da linguagem 
científica.

8

2

Na resposta, são apresentados dois dos tópicos com:
 • falhas de coerência na organização dos conteúdos e falhas na aplicação da linguagem 
científica.

OU
Na resposta, é apresentado um dos tópicos com:
 • linguagem científica adequada.

5

1 Na resposta, é apresentado um dos tópicos com:
 • falhas na aplicação da linguagem científica.

3


