
 

Análise comparativa das respostas de alguns alunos das escolas A, B e C à questão do Grupo III.  

 
Estruturação temática 

e discursiva  

(30/30) 

Adão 

(18/30) 

(Anexo 8) 

Anabela 

(27/30) 

(Anexo 9) 

Bianca 

(27/30) 

(Anexo 10) 

Bruna 

(18/30) 

(Anexo 11) 

Bruno 

(12/30) 

(Anexo 12) 

Catarina 

(18/30) 

(Anexo 13) 

Tema, sem desvios Sim.  Sim. Sim. Sim. Com transcri-ções 

da citação. 

Sim. Sim. 

Discurso coerente Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim.  

Ponto de vista 

inequívoco 

Sim.  Não.  Sim. Sim. Sim. Sim, mais ou menos. 

2 argumentos + 1 

exemplo para cada 

Sim. Sim.  Sim. Sim.  Sim. Sim.  Sim. Sim. Sim. Sim.  Sim. Sim. 

Estrutura: 3 partes 

individualizadas e 

articuladas 

Sim, mas não 

claramente articuladas. 

Sim. esta situação, com 

tudo isto, desta forma.  

Sim. Primeiramente, no 

entanto, concluindo. 

Sim. Por um lado, por 

outro lado, concluindo. 

Sim. Num ponto de 

vista, não obstante, 

concluindo. 

Sim. numa sociedade, 

do mesmo modo que, 

consequentemente. 

Parágrafos 

correctamente 

marcados 

Mais ou menos. Não se 

justificam 7§.  

Sim. 4§. Sim. 6§. Sim. 4§. Sim. 4§. Mais ou menos. 4§ 

desequilibrados e de 

consistência duvidosa. 

Conectores 

diversificados 

Uma vez que, cada vez 

mais. 

Contudo, par além de, 

no entanto, decerto. 

Porém.  Porém, como tal, por 

isso, pois... 

Deste modo, todavia, da 

mesma forma, 

explicitamente. 

De igual maneira. 

Correcto registo de 

língua 

Aceitável. Sim. Há algumas 

imprecisões sintácticas.  

Sim. Há uma frase 

estranha. 

1 registo de língua 

duvidoso. 

Há algumas imprecisões 

linguísticas. 

Sim. Há algumas 

imprecisões sintácticas. 

Léxico variado, figuras 

de estilo... 

Não variado; há palavras 

e expressões muito 

repetidas. 

Apetrechamento. 

Variado, mas não rico. Sim. Usa metáforas, 

imagem. Emerge 

exponencialmente, 

imperdíveis. 

Não muito variado. 1 

vocábulo incorrecto. 

Sim. Deteriorar, 

preponderantemente, 

enclausuramento, 

indubitavelmente, 

analogia, homogéneo. 

Variado, mas não rico. 

Observações gerais, 

minhas 

Sem título. Demasiado 

colado às ideias da 

citação e prescritivo. 

Discurso demasiado 

banal.  

Sem título. Texto 

bastante aceitável, mas 

sem novidade. 

Sem título. Estilo 

escorreito, fluente e com 

preocupações 

estilísticas.  

Com título. Há uma 

tentativa um pouco 

forçada de ligação a FP, 

na conclusão. 

Com título. Relação com 

FP. Discurso algo 

rebuscado, não 

suficientemente 

amadurecido. 

Sem título. Discurso 

perfeitamente banal. 
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