CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO NA CARREIRA DIPLOMÁTICA — 2019

PROVA ESCRITA DE PORTUGUÊS
INFORMAÇÃO-PROVA

O presente documento divulga informação relativa à Prova Escrita de Português do Concurso Externo de
Ingresso na Carreira Diplomática, a realizar em 2019, nomeadamente:
•
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Material
Duração
Critérios de classificação
Instruções de realização da prova

Objeto de avaliação
Com esta prova pretende-se avaliar a capacidade de compreensão e de interpretação de diferentes tipos de
texto, com diversos níveis de complexidade (Secção I). Pretende-se ainda aferir o conhecimento dos
mecanismos de funcionamento da língua (Secção II). Através da elaboração de um resumo, pretende-se
avaliar a compreensão da estrutura e das ideias essenciais de um texto, a capacidade de síntese e a
produção de um discurso linguisticamente correto (Secção III).

Caracterização da prova
A prova é constituída por 25 itens de escolha múltipla e por um item de construção (resumo).
• A Secção I é constituída por 12 itens de escolha múltipla.
• A Secção II é constituída por 13 itens de escolha múltipla.
• A Secção III é constituída por um item de construção (resumo).

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta preta ou azul. Não é
permitido o uso de tinta ou fita corretora.
Não é permitida a consulta de materiais de apoio, como dicionários, glossários, documentação ou outras
fontes de informação.
Não é permitido o uso de telemóvel nem de outros dispositivos tecnológicos ou de comunicação móvel.
As respostas são registadas em folha de respostas própria. Caso necessite, o candidato pode utilizar as
folhas de rascunho postas à sua disposição, que não são entregues para classificação.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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Critérios de classificação

A prova é cotada para 200 pontos, sendo a classificação final expressa na escala de zero a 20 valores.
Secções I e II
− Cada resposta correta é classificada com 6 pontos, num total de 150 pontos.
− A Secção I tem a cotação de 72 pontos (12 itens x 6 pontos).
− A Secção II tem a cotação de 78 pontos (13 itens x 6 pontos).
− As respostas erradas ou nulas são classificadas com zero pontos.
Nas Secções I e II (itens de escolha múltipla), apenas uma das quatro opções apresentadas é correta.
As respostas em que seja assinalada mais do que uma opção como resposta ao mesmo item ou aquelas
em que não seja possível identificar claramente a opção escolhida pelo candidato são classificadas com
zero pontos.
Secção III
O item de construção (resumo) é cotado para 50 pontos.
O resumo implica a contração do texto-fonte aproximadamente a um terço da sua dimensão. O texto a
produzir deve manter a estrutura e os tópicos do texto-fonte, bem como a rede semântica relativa ao
tema; deve ser coerente, no que respeita à articulação das ideias, e coeso, no que respeita aos
mecanismos linguísticos utilizados.
O resumo exige a manutenção do mesmo sujeito enunciador; dos mesmos tempos verbais; das mesmas
ideias ou perspetivas do autor. O autor do resumo não pode contribuir com as suas marcas pessoais,
nem pode transcrever expressões longas do texto original.
Os critérios de classificação desta secção apresentam-se organizados por níveis de desempenho nos
parâmetros seguintes: (A) conteúdo, (B) coerência e sequência das ideias, (C) coesão textual, (D) registo
discursivo e léxico.
Para cada parâmetro estão previstos quatro níveis de desempenho; a cada nível de desempenho
corresponde uma dada pontuação. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho num
parâmetro é classificada com zero pontos nesse parâmetro.
A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro A (conteúdo) implica a atribuição da
classificação de zero pontos em todos os outros parâmetros.
As respostas sem estruturação textual adequada (como as que apresentem a informação sob a forma de
esquemas ou em lista de tópicos) são classificadas com zero pontos.
As respostas que consistam predominantemente em meras colagens de excertos do texto-fonte são
classificadas com zero pontos.
O texto do resumo será objeto de desvalorizações nos domínios da extensão (número mínimo e máximo
1
de palavras indicado na prova ) e da correção linguística.
Apenas é considerada correta a grafia que segue o Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor).

1

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 conta como uma única palavra, independentemente dos
algarismos que o constituam (ex.: /2012/).
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Erros no domínio da correção linguística sujeitos a desvalorização:
•
•
•
•

erros de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso indevido de letra minúscula ou de letra
maiúscula e erro de translineação);
erros de pontuação;
erros de morfologia;
erros de sintaxe.

A ocorrência de mais de dez erros no domínio da correção linguística determina a classificação da
resposta com zero pontos.
A ocorrência de rasuras não implica desvalorização da resposta.

Instruções de realização da prova
Na folha de respostas, identifique a versão da prova. A não identificação da versão implica a anulação das
respostas aos itens de escolha múltipla.
A presença de qualquer forma de identificação fora do local autorizado — rubrica, assinatura ou outra —
implica para o candidato a exclusão do concurso.
Durante a prova, o candidato não pode, por quaisquer meios, comunicar com os outros candidatos nem
com pessoas estranhas ao concurso. Durante a permanência na sala, o candidato tem de desligar o seu
telemóvel e quaisquer outros dispositivos tecnológicos ou de comunicação móvel de que seja portador,
colocando-os no local determinado pelos responsáveis presentes na sala.
Quando terminar a prova, o candidato deve entregá-la aos responsáveis presentes na sala. Caso deseje
desistir da prova, deve declará-lo por escrito e assinar a respetiva declaração.
A infração de qualquer uma destas normas implica para o candidato a exclusão do concurso.
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