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SÈRIE 1    
 

 
Normes generals 
 
1. Corregiu amb bolígraf vermell, usant marques per a indicar allò que 

considereu incorrecte (subratllant-ho, encerclant-ho, fent-hi un 
requadre, etc.).  

2. En les preguntes d’opció múltiple, heu de descomptar els punts 
corresponents d’acord amb les indicacions de l’enunciat, tenint en 
compte que no es poden arrossegar notes negatives a altres parts de 
la prova, de manera que la nota més baixa que es pot obtenir del 
conjunt de preguntes d’opció múltiple és zero. 

3. Anoteu la puntuació parcial de cada qüestió dins el quadern, al costat 
de cada resposta. 

4. Justifiqueu breument la raó de la puntuació atorgada a cada 
pregunta, sobretot quan no hi hàgiu atorgat la màxima qualificació. 

5. Transcriviu a la graella de la pàgina inicial del quadern la puntuació 
atorgada a cadascuna de les preguntes i feu la suma d’aquestes 
notes parcials. 

6. La qualificació final de la prova és el resultat d’arrodonir la suma de 
les notes parcials al mig punt més pròxim (p. ex.: 8,15  8,0; 8,35  
8,5). En el cas que el resultat d’aquesta suma sigui equidistant de dos 
valors, heu de triar sempre el més alt (p. ex.: 6,25  6,50; 6,75  
7,00). Aquesta qualificació final és la de l’etiqueta de nota. 

7. Enganxeu a tots els quaderns l’etiqueta identificadora com a corrector 
o correctora i l’etiqueta de qualificació.  

8. Retorneu els exàmens ordenats per nota, de la més baixa a la més 
alta. 

9. Els dubtes sobre qüestions referents a la correcció dels exàmens els 
heu  d’adreçar exclusivament al responsable de la matèria i no al 
conjunt dels correctors. 

10. No heu d’escriure res ni anotar cap qualificació en les caselles de 
la graella de la pàgina inicial ombrejades en gris perquè estan 
destinades al tribunal de revisió (TR). 
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Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada 
resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de 
qüestions, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de 
sintaxi.  
Si una falta es repeteix, només es descomptarà una vegada. 

____________________________________________________________________________ 

 
1. Qual é o plural do nome mão? 
 c) Mãos. 
 
2. Segundo o autor, o que é que deveria significar a chegada do ano novo? 
 c) Uma necessidade de autoinspeção. 
 
3. Qual das seguintes expressões tem um significado equivalente à expressão apenas em 
“Nenhum ego ou soberba, apenas autoestima”? 
 c) somente 
 
4. Assinale a forma não equivalente à palavra disciplina no contexto da frase “é uma disciplina 
de ponderação e respeito”. 
 d) encargo 
 
5. A forma serve corresponde à terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo 
servir. Qual é a forma da primeira pessoa deste mesmo tempo e modo verbais? 
 a) Sirvo.  
 
6. Qual seria um equivalente à expressão Somos votados ao coletivo? 
 b) Estamos predestinados ao coletivo. 
 
7. Qual é a categoria gramatical de aquela na frase “Aquela que opta por estar do lado da 
Humanidade”? 
 d) Pronome demonstrativo. 
 
8. De acordo com o autor do artigo, a compaixão deve ser 
b) uma ajuda para atingir um raciocínio mais claro. 
 
Responda brevemente às seguintes questões, em português (entre 40 e 60 palavras para 
cada resposta). 
 
9. Acha, tal como o autor do artigo, que a cultura e a educação podem ser elementos básicos 
para a trans- formação da sociedade? 
 
 
10. Costuma fazer resoluções de Ano Novo? Justifique a resposta 
 
Les qüestions 9 i 10, donat que són petites redaccions, hauran de ser corregides tenint 
en compte: una redacció mínimament coherent i correcta, sense faltes d’ortografia (o les 
mínimes possibles); domini suficient del lèxic relacionat amb la pregunta, domini de la 
subordinació (que no s’expressin amb frases simples, sinó que utilitzin nexes) i 
raonament lògic. Si això es demostra en un escrit de 40 a 60 paraules, indica que 
l’alumne coneix l’estructura bàsica de la llengua portuguesa. A més a més, s’afegeix el 
bon sentit comú del corrector. 

 
 


