
Portugiesisch: Liste der Operatoren für die schriftliche Abiturprüfung 

Die in den zentralen schriftlichen Abituraufgaben verwendeten Operatoren (Arbeitsaufträge) werden in der 
folgenden Tabelle definiert und inhaltlich gefüllt. Entsprechende Formulierungen in den Klausuren der 
Studienstufe sind ein wichtiger Teil der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Abitur. 
Neben Definitionen und Beispielen enthält die Tabelle auch Zuordnungen zu den Anforderungsbereichen I 
Compreensão, II Análise und III Comentário (vgl. oben S. 4 und die Richtlinie für die Aufgabenstellung und 
Bewertung der Leistungen in der Abiturprüfung), wobei die konkrete Zuordnung auch vom Kontext der 
Aufgabenstellung abhängen kann und eine scharfe Trennung der Anforderungsbereiche nicht immer möglich ist. 
Die Tabellen orientieren sich an dem 2014 von allen Bundesländern vereinbarten Grundstock von Operatoren für 
den gemeinsamen Aufgabenpool der Länder. 

Kompetenzbereich „Schreiben“ 

Operator Erläuterung Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

für den Anforderungsbereich I 

esboçar dar as ideias principais, traçar a 
estrutura geral  

Esboça o ponto de vista do escritor, 
relativamente ao amor, ao 
casamento e ao divórcio.  

apresentar apresentar os aspetos principais Apresenta as ideias do autor 
relativamente a… 
Apresenta as vantagens de uma 
candidatura a uma bolsa de estudo. 

resumir transmitir em poucas palavras 
uma ideia dos pontos, ideias, 
tópicos ou acontecimentos 
principais do texto. 

Resume o texto.  
Resume a informação do texto 
acerca das energias renováveis. 

für die Anforderungsbereiche I und II 

descrever traçar um perfil detalhado Descreve a aparência do soldado. 
(I)  
Descreve o modo como o narrador 
cria uma atmosfera de suspense. 
(II)  

für den Anforderungsbereich II 

analisar/examinar descrever ou explicar em detalhe Analisa o modo como se 
desenvolveu a migração.  
Examina os diferentes pontos de 
vista dos protagonistas, a partir 
da origem da classe social.  

caraterizar fazer uma análise aprofundada da 
personagem 

Faz a caraterização do 
protagonista a partir do trecho. 

contrastar realçar as diferenças entre dois ou 
mais aspetos 

Contrasta as ideias do autor  
com as teorias que conheces sobre  
a violência/agressão humana.  

explicar tornar claro Explica a obsessão do protagonista 
em relação ao poder. 

ilustrar usar exemplos para explicar ou 
tornar claro 

Ilustra as diferenças entre a vida 
escolar alemã e a portuguesa. 



Operator Erläuterung Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

für die Anforderungsbereiche II und III 

comparar mostrar semelhanças e diferenças  Compara as opiniões dos vários 
especialistas sobre os estilos de 
educação apresentadas no texto. 
 

interpretar explicar o sentido ou propósito de 
algo 

Interpreta a mensagem/sentido da 
imagem. 

für den Anforderungsbereich III 

avaliar exprimir uma opinião bem 
fundamentada sobre a natureza 
ou qualidade de um determinado 
assunto 

Avalia a importância da 
aprendizagem de línguas para o 
futuro de um indivíduo.  
Avalia o sucesso das medidas 
tomadas até ao presente para 
reduzir a poluição do ambiente.  

comentar  elaborar uma opinião clara ou 
sustentar uma visão crítica 

Comenta o ponto de vista do autor 
no que se refere ao papel da 
mulher. 

discutir Apresentar argumentos ou razões 
a favor e contra, especialmente 
para chegar a uma conclusão 
bem fundamentada  

Discute se o estatuto social 
determina as opções de futuro do 
indivíduo. 
 

justificar expor razões adequadas para 
decisões ou conclusões  

Tu és o diretor da escola. Justifica a 
tua decisão de proibir de fumar nas 
instalações da escola. 
 

redigir  Produzir um texto a partir de 
caraterísticas específicas. 

Redige o final do texto/ da carta/ do 
diálogo, etc. 

Kompetenzbereich „Sprachmittlung“ 
Die Aufgabenstellung kann abhängig von der Situation auch auf Deutsch formuliert sein. Die beispielhaften 
Aufgabenstellungen berücksichtigen Adressatenbezug, Situationsangemessenheit und authentische 
Handlungssituation.  

Operator Erläuterung Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

explicar tornar algo claro e compreensível, 
tendo em conta as diferenças 
relacionadas com a cultura, se 
necessário 

Baseando-te no texto sobre as 
políticas de proteção do meio 
ambiente, explica o princício da 
separação do lixo doméstico. 
 

esboçar, apresentar, 
resumir 

dar um relato conciso sobre os 
aspetos ou ideias mais 
importantes  

Apresenta as informações mais 
relevantes sobre a imagem dos 
migrantes nos meios de comunica-
ção social alemães. 
 

redigir produzir um texto a partir de 
caraterísticas específicas 

A partir das informações do artigo, 
redige um texto em português sobre 
o teu projeto de elaborar uma 
página da internet, na qual informas 
os teus colegas sobre a 
possibilidade de obter uma bolsa de 
estudo numa universidade alemã.  



Kompetenzbereich „Hörverstehen“ 

Operator Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

completar, 
preencher 

Completa as frases usando entre uma e cinco palavras. Preenche as 
informações que faltam usando entre uma e cinco palavras.  

apresentar uma lista Apresenta uma lista dos aspetos mais importantes mencionados na 
discussão. 
 

fazer corresponder/ 
ligar 

Faz corresponder as imagens a cada uma das personagens. Sobra uma 
imagem.  

situar/apresentar Apresenta as ideias do interlocutor A.  

escolher Escolhe a resposta certa.  

 


