Exame Final Nacional de Literatura Portuguesa
Prova 734 | 1.ª Fase | Ensino Secundário | 2020
11.º Ano de Escolaridade
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho

Braille, Entrelinha 1,5, sem figuras

Critérios de Classificação

14 Páginas

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.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas 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.
As provas em que se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente em maiúsculas são sujeitas
a uma desvalorização de cinco pontos na classificação total.

ITENS DE CONSTRUÇÃO
Resposta restrita
A cotação dos itens de resposta restrita é distribuída pelos parâmetros seguintes: aspetos de conteúdo (C) e
aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F).
Os critérios de classificação relativos aos aspetos de conteúdo e aos aspetos de estruturação do discurso
apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma
dada pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado
de entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho num
parâmetro é classificada com zero pontos nesse parâmetro.
A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo implica a classificação com zero pontos nos aspetos
de estruturação do discurso e correção linguística.
As respostas que não apresentem exatamente os termos ou interpretações constantes nos critérios específicos
são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo
seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência.
Nos casos em que a pontuação referente aos aspetos de conteúdo (C) corresponda ao nível 1 de desempenho,
a pontuação máxima a atribuir aos aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F) é a que
consta no Quadro 1.
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Quadro 1 – Pontuação máxima a atribuir ao parâmetro F em situações específicas
Pontuação atribuída ao
parâmetro C

Pontuação máxima a atribuir ao
parâmetro F

3 pontos

3 pontos

Sobre esse valor aplicam-se apenas os eventuais descontos relativos aos fatores de desvalorização previstos
no Quadro 2.
No âmbito da estruturação do discurso, avalia-se a articulação das ideias, através do recurso a mecanismos
de coesão textual adequados, e a marcação dos parágrafos inequivocamente necessários.
No âmbito da correção linguística, estão previstos descontos por aplicação dos fatores de desvalorização
apresentados no Quadro 2. Estes descontos são efetuados até ao limite das pontuações indicadas nos
critérios específicos.
Resposta extensa
A cotação do item de resposta extensa é distribuída por parâmetros relativos a aspetos de conteúdo (C) e a
aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F). Os aspetos de conteúdo estão organizados em
dois parâmetros: A – Desenvolvimento do tópico; B – Fundamentação da análise.
Os critérios de classificação relativos aos aspetos de conteúdo e aos aspetos de estruturação do discurso
encontram-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada
pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado
de entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho num
parâmetro é classificada com zero pontos nesse parâmetro.
A classificação com zero pontos no parâmetro A implica a atribuição de zero pontos nos restantes parâmetros.
No âmbito da correção linguística, estão previstos descontos por aplicação dos fatores de desvalorização
apresentados no Quadro 2. Estes descontos são efetuados até ao limite das pontuações indicadas nos
critérios específicos.
Fatores de desvalorização
−− Correção linguística
As desvalorizações no âmbito da correção linguística apresentadas no Quadro 2 aplicam-se aos itens de
resposta restrita e ao item de resposta extensa.
Quadro 2 – Desvalorizações no âmbito da correção linguística
Tipo de ocorrências

Desvalorização
(pontos)

•• erro inequívoco de pontuação
•• erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, erro de translineação e uso indevido de letra
minúscula ou de letra maiúscula)
•• erro de morfologia
•• incumprimento das regras de citação de texto ou de referência a título de uma obra

1

•• erro de sintaxe
•• impropriedade lexical

2

A repetição de um erro de ortografia na mesma resposta (incluindo erro de acentuação, erro de translineação
e uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula) é contabilizada como uma única ocorrência.
Se da aplicação deste fator de desvalorização resultar uma classificação inferior a zero pontos, atribui-se
zero pontos à correção linguística.
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−− Limites de extensão
Sempre que não sejam respeitados os limites relativos ao número de palavras indicados na instrução do item
de resposta extensa, desconta-se um ponto por cada palavra (a mais ou a menos), até ao máximo de cinco
(1 × 5) pontos, depois de aplicados todos os critérios definidos para o item.
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 do número de algarismos que o constituam (ex.: /2020/).
Nos casos em que da aplicação deste fator de desvalorização resultar uma classificação inferior a zero
pontos, é atribuída à resposta a classificação de zero pontos.
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO
GRUPO I ..................................................................................................................................... 100 pontos
1. .................................................................................................................................................... 25 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
Tendo em conta o primeiro parágrafo do excerto transcrito, a visão da «senhora loura» (l. 5) provoca em
Pedro da Maia:
−− o despertar, à primeira vista, de um intenso e fatal sentimento amoroso («um amor à Romeu» – l. 1);
−− uma paixão avassaladora e irresistível («uma dessas paixões que assaltam uma existência» – l. 2);
−− uma atração violenta e irracional («arrancando a vontade, a razão» – l. 3).
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 15 pontos
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Refere, adequadamente, dois dos efeitos que a visão da «senhora loura» (l. 5) provoca
em Pedro da Maia.

15

3

Refere, adequadamente, um dos efeitos que a visão da «senhora loura» (l. 5) provoca em
Pedro da Maia e, com pequenas imprecisões e/ou omissões, outro dos efeitos.

11

2

Refere, adequadamente, um dos efeitos que a visão da «senhora loura» (l. 5) provoca em
Pedro da Maia.
OU
Refere, com pequenas imprecisões e/ou omissões, dois dos efeitos que a visão da
«senhora loura» (l. 5) provoca em Pedro da Maia.

7

1

Refere, com pequenas imprecisões e/ou omissões, um dos efeitos que a visão da
«senhora loura» (l. 5) provoca em Pedro da Maia.

3

• Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F) .......................... 10 pontos
• Estruturação do discurso ..............................................................

5 pontos

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

5

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pouco significativas,
a progressão e o encadeamento das ideias.

4

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

• Correção linguística*1.....................................................................

5 pontos

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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2. .................................................................................................................................................... 25 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
Ao aperceber-se do «violento interesse de Pedro» (l. 17), Alencar:
−− aproxima-se, mostrando que estava atento à reação do amigo;
−− espicaça a sua curiosidade, revelando ter informações sobre a «senhora loura» (l. 5);
−− propõe uma contrapartida para aquilo que se dispõe a partilhar («pagas ao teu amigo Alencar [...] uma
garrafa de champanhe?» – l. 21).
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 15 pontos
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Interpreta o comportamento de Alencar, ao aperceber-se do «violento interesse de Pedro»
(l. 17), desenvolvendo, adequadamente, dois tópicos.

15

3

Interpreta o comportamento de Alencar, ao aperceber-se do «violento interesse de
Pedro» (l. 17), desenvolvendo, adequadamente, um tópico e, com pequenas imprecisões
e/ou omissões, outro tópico.

11

2

Interpreta o comportamento de Alencar, ao aperceber-se do «violento interesse de Pedro»
(l. 17), desenvolvendo, adequadamente, um tópico.
OU
Interpreta o comportamento de Alencar, ao aperceber-se do «violento interesse de Pedro»
(l. 17), desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou omissões, dois tópicos.

7

1

Interpreta o comportamento de Alencar, ao aperceber-se do «violento interesse de Pedro»
(l. 17), desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou omissões, um tópico.

3

• Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F) .......................... 10 pontos
• Estruturação do discurso ..............................................................

5 pontos

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

5

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pouco significativas,
a progressão e o encadeamento das ideias.

4

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

• Correção linguística*2.....................................................................

5 pontos

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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3. .................................................................................................................................................... 25 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
O «papá Monforte» (l. 31) causa a impressão de:
−− querer valorizar a filha, reservando para si um papel mais discreto («O papá nunca lhe dava o braço:
seguia atrás» – ll. 38-39);
−− não se sentir confortável com a roupa que usa em ocasiões que requerem alguma formalidade («entalado
numa grande gravata branca de mordomo» – l. 39);
−− ter uma origem social popular, o que se torna mais evidente quando está na presença da filha («mais
tisnado e mais embarcadiço» – ll. 39-40);
−− não se integrar no ambiente do Teatro de S. Carlos («encolhido e quase apavorado» – l. 40).
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 15 pontos
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Explicita a impressão causada pelo «papá Monforte» (l. 31), com base no último parágrafo
do texto, desenvolvendo, adequadamente, dois tópicos.

15

3

Explicita a impressão causada pelo «papá Monforte» (l. 31), com base no último parágrafo
do texto, desenvolvendo, adequadamente, um tópico e, com pequenas imprecisões e/ou
omissões, outro tópico.

11

2

Explicita a impressão causada pelo «papá Monforte» (l. 31), com base no último parágrafo
do texto, desenvolvendo, adequadamente, um tópico.
OU
Explicita a impressão causada pelo «papá Monforte» (l. 31), com base no último parágrafo
do texto, desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou omissões, dois tópicos.

7

1

Explicita a impressão causada pelo «papá Monforte» (l. 31), com base no último parágrafo
do texto, desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou omissões, um tópico.

3

• Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F) .......................... 10 pontos
• Estruturação do discurso ..............................................................

5 pontos

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

5

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pouco significativas,
a progressão e o encadeamento das ideias.

4

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

• Correção linguística*3.....................................................................

5 pontos

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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4. .................................................................................................................................................... 25 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
A caracterização da personagem feminina como «alguma coisa de imortal e superior à Terra» (ll. 14-15) é
justificada pelos seguintes elementos:
−− a atribuição de características associadas à escultura, que realçam a perfeição da sua beleza («o seu
perfil grave de estátua» – l. 13);
−− a sugestão de um fascínio irresistível que a sua presença desperta em quem a observa («os ombros
vergavam-se no deslumbramento de auréola» – l. 36);
−− a descrição do seu modo de andar através de uma metáfora que salienta a sua invulgar elegância («um
passo de deusa» – l. 37);
−− o recurso a arquétipos artísticos, com uma função descritiva («um ideal da Renascença, um modelo
de Ticiano» – l. 43).
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 15 pontos
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Identifica, adequadamente, dois elementos do texto que justificam a caracterização da
personagem feminina como «alguma coisa de imortal e superior à Terra» (ll. 14-15).

15

3

Identifica, adequadamente, um elemento do texto que justifica a caracterização da
personagem feminina como «alguma coisa de imortal e superior à Terra» (ll. 14-15) e,
com pequenas imprecisões e/ou omissões, um outro elemento do texto.

11

2

Identifica, adequadamente, um elemento do texto que justifica a caracterização da
personagem feminina como «alguma coisa de imortal e superior à Terra» (ll. 14-15).
OU
Identifica, com pequenas imprecisões e/ou omissões, dois elementos do texto que
justificam a caracterização da personagem feminina como «alguma coisa de imortal
e superior à Terra» (ll. 14-15).

7

1

Identifica, com pequenas imprecisões e/ou omissões, um elemento do texto que justifica
a caracterização da personagem feminina como «alguma coisa de imortal e superior
à Terra» (ll. 14-15).

3

• Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F) .......................... 10 pontos
• Estruturação do discurso ..............................................................

5 pontos

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

5

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pouco significativas,
a progressão e o encadeamento das ideias.

4

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

• Correção linguística*4.....................................................................

5 pontos

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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GRUPO II ................................................................................................................................... 100 pontos
1. .................................................................................................................................................... 25 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
A comparação presente no verso 3:
−− realça a brancura da figura feminina («Mais alva que o luar»);
−− sugere sensações visuais («luar de inverno») e tácteis («que me esfria»);
−− sublinha o efeito que a figura feminina provoca no sujeito poético.
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 15 pontos
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Refere o valor expressivo da comparação presente no verso 3, desenvolvendo,
adequadamente, dois tópicos.

15

3

Refere o valor expressivo da comparação presente no verso 3, desenvolvendo,
adequadamente, um tópico e, com pequenas imprecisões e/ou omissões, outro tópico.

11

2

Refere o valor expressivo da comparação presente no verso 3, desenvolvendo,
adequadamente, um tópico.
OU
Refere o valor expressivo da comparação presente no verso 3, desenvolvendo, com
pequenas imprecisões e/ou omissões, dois tópicos.

7

1

Refere o valor expressivo da comparação presente no verso 3, desenvolvendo, com
pequenas imprecisões e/ou omissões, um tópico.

3

• Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F) .......................... 10 pontos
• Estruturação do discurso ..............................................................

5 pontos

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

5

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pouco significativas,
a progressão e o encadeamento das ideias.

4

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

• Correção linguística*5.....................................................................

5 pontos

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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2. .................................................................................................................................................... 25 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
O sujeito poético movimenta-se:
−− em ruas iluminadas por candeeiros a gás;
−− numa atmosfera noturna, ao luar;
−− num espaço citadino.
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 15 pontos
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Caracteriza o espaço em que se movimenta o sujeito poético, desenvolvendo,
adequadamente, dois tópicos.

15

3

Caracteriza o espaço em que se movimenta o sujeito poético, desenvolvendo,
adequadamente, um tópico e, com pequenas imprecisões e/ou omissões, outro tópico.

11

2

Caracteriza o espaço em que se movimenta o sujeito poético, desenvolvendo,
adequadamente, um tópico.
OU
Caracteriza o espaço em que se movimenta o sujeito poético, desenvolvendo, com
pequenas imprecisões e/ou omissões, dois tópicos.

7

1

Caracteriza o espaço em que se movimenta o sujeito poético, desenvolvendo, com
pequenas imprecisões e/ou omissões, um tópico.

3

• Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F) .......................... 10 pontos
• Estruturação do discurso ..............................................................

5 pontos

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

5

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pouco significativas,
a progressão e o encadeamento das ideias.

4

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

• Correção linguística*6.....................................................................

5 pontos

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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3. .................................................................................................................................................... 25 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
Na segunda estrofe do poema, as referências ao tempo:
−− sugerem o vigor da primavera («A chuva em abril tem o sabor do sol» – v. 5);
−− remetem para um ambiente diurno e luminoso («O dia é um jogo inocente de luzes» – v. 7);
−− associam, metaforicamente, o ambiente descrito pelo sujeito poético a traços característicos da figura
feminina, como a inocência e a alegria (vv. 7-8).
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 15 pontos
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Analisa dois dos efeitos de sentido criados, na segunda estrofe do poema, pelas
referências ao tempo, desenvolvendo, adequadamente, dois tópicos.

15

3

Analisa dois dos efeitos de sentido criados, na segunda estrofe do poema, pelas
referências ao tempo, desenvolvendo, adequadamente, um tópico e, com pequenas
imprecisões e/ou omissões, outro tópico.

11

2

Analisa um dos efeitos de sentido criados, na segunda estrofe do poema, pelas referências
ao tempo, desenvolvendo, adequadamente, um tópico.
OU
Analisa dois dos efeitos de sentido criados, na segunda estrofe do poema, pelas
referências ao tempo, desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou omissões, dois
tópicos.

7

1

Analisa um dos efeitos de sentido criados, na segunda estrofe do poema, pelas referências
ao tempo, desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/ou omissões, um tópico.

3

• Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F) .......................... 10 pontos
• Estruturação do discurso ..............................................................

5 pontos

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

5

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pouco significativas,
a progressão e o encadeamento das ideias.

4

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

• Correção linguística*7.....................................................................

5 pontos

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).

Prova 734/1.ª F./Adaptada | CC • Página 10/ 14

4. .................................................................................................................................................... 25 pontos
Na resposta, devem ser desenvolvidos os tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes.
Os aspetos que permitem explicitar o modo como a «ovelhinha» (Texto A, v. 8) e a «gaivota» (Texto B, v. 9)
contribuem para a caracterização das respetivas figuras femininas são os seguintes:
−− no Texto A, o sujeito poético compara explicitamente a figura feminina com uma «ovelhinha» (v. 8),
enunciando características que lhes são comuns e que realçam, ou complementam, a descrição
da «alemã» (v. 2): «Com seu passinho curto e em suas lãs forrada» (v. 6); «a elegância, a graça,
a galhardia» (v. 7);
−− no Texto B, a referência à «gaivota» (v. 9) reforça as características da figura feminina, nomeadamente
a leveza, por associação com a ave e com o efeito provocado pelo mar: «voa, é brisa, ao ver / o mar tão
próximo e tão branco» (vv. 11-12).
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 15 pontos
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Explicita o modo como a «ovelhinha» (Texto A, v. 8) e a «gaivota» (Texto B, v. 9)
contribuem para a caracterização das figuras femininas, desenvolvendo, adequadamente,
dois tópicos.

15

3

Explicita o modo como a «ovelhinha» (Texto A, v. 8) e a «gaivota» (Texto B, v. 9)
contribuem para a caracterização das figuras femininas, desenvolvendo, adequadamente,
um tópico e, com pequenas imprecisões e/ou omissões, outro tópico.

11

2

Explicita o modo como a «ovelhinha» (Texto A, v. 8) ou a «gaivota» (Texto B, v. 9) contribui
para a caracterização da figura feminina, desenvolvendo, adequadamente, um tópico.
OU
Explicita o modo como a «ovelhinha» (Texto A, v. 8) e a «gaivota» (Texto B, v. 9)
contribuem para a caracterização das figuras femininas, desenvolvendo, com pequenas
imprecisões e/ou omissões, dois tópicos.

7

1

Explicita o modo como a «ovelhinha» (Texto A, v. 8) ou a «gaivota» (Texto B, v. 9) contribui
para a caracterização da figura feminina, desenvolvendo, com pequenas imprecisões e/
ou omissões, um tópico.

3

• Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F) .......................... 10 pontos
• Estruturação do discurso ..............................................................

5 pontos

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, adequadamente, a progressão
e o encadeamento das ideias.

5

2

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, com falhas pouco significativas,
a progressão e o encadeamento das ideias.

4

1

Os mecanismos de coesão textual utilizados asseguram, ainda que com algumas falhas
significativas, a progressão e o encadeamento das ideias.

3

• Correção linguística*8.....................................................................

5 pontos

* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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GRUPO III .................................................................................................................................. 50 pontos
• Aspetos de conteúdo (C) ..................................................................................... 30 pontos

Parâmetro A: Desenvolvimento do tópico ................................................................... 15 pontos
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Escreve um texto em que trata o tópico proposto sem desvios ou com desvios pontuais
e em que assegura globalmente os aspetos seguintes:
(i) a exposição de uma linha de interpretação coerente;
(ii) a mobilização de conhecimentos literários pertinentes;
(iii) o recurso a um repertório lexical adequado ao desenvolvimento do tópico.

15

3

Escreve um texto em que trata o tópico proposto sem desvios ou com desvios pontuais
e em que apresenta falhas pouco significativas no conjunto dos aspetos indicados neste
parâmetro.

11

2

Escreve um texto em que trata o tópico proposto sem desvios ou com desvios pontuais
e em que apresenta falhas significativas no conjunto dos aspetos indicados neste
parâmetro.
OU
Escreve um texto em que trata parcialmente o tópico proposto e em que apresenta falhas
pouco significativas no conjunto dos aspetos indicados neste parâmetro.

7

1

Escreve um texto em que trata parcialmente o tópico proposto e em que apresenta falhas
significativas no conjunto dos aspetos indicados neste parâmetro.

3

Nota – A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro A implica a atribuição de zero pontos nos restantes
parâmetros.
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Parâmetro B: Fundamentação da análise .................................................................. 15 pontos
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Evidencia uma boa capacidade de análise. Fundamenta a análise com base na sua
experiência de leitura, escrevendo um texto em que integra adequadamente:
(i) juízos de leitura fundados numa reflexão crítica sobre a obra;
(ii)	
explicitação de relações pertinentes entre os elementos textuais convocados e a
linha de interpretação seguida;
(iii) referências a elementos da obra (exemplos, citações ou alusões).

15

3

Evidencia uma boa capacidade de análise. Fundamenta a análise com base na sua
experiência de leitura, escrevendo um texto em que apresenta falhas pouco significativas
no conjunto dos aspetos indicados neste parâmetro.

11

2

Evidencia uma capacidade de análise satisfatória. Fundamenta a análise com base na
sua experiência de leitura, escrevendo um texto em que integra apenas os aspetos (i)
e (ii) ou apenas os aspetos (i) e (iii) indicados neste parâmetro, ainda que com falhas
pouco significativas.
OU
Evidencia uma capacidade de análise satisfatória. Fundamenta a análise com base na
sua experiência de leitura, escrevendo um texto em que apresenta falhas significativas
no conjunto dos aspetos indicados neste parâmetro.

7

1

Evidencia uma capacidade de análise pouco satisfatória. Fundamenta a análise com
base na sua experiência de leitura, escrevendo um texto em que integra apenas o aspeto
(i) indicado neste parâmetro, ainda que com falhas pouco significativas.
OU
Evidencia uma capacidade de análise pouco satisfatória. Fundamenta a análise com
base na sua experiência de leitura, escrevendo um texto em que integra apenas dois dos
aspetos indicados neste parâmetro, ainda que com falhas significativas.

3

• Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística (F) .......................... 20 pontos
• Estruturação do discurso .............................................................. 10 pontos
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

Redige um texto bem organizado, evidenciando um bom domínio dos mecanismos de
coesão textual nos aspetos seguintes:
(i)	
apresentação de um texto constituído por partes articuladas entre si de modo
consistente;
(ii) marcação correta de parágrafos;
(iii) utilização adequada de mecanismos de articulação interfrásica.

10

3

Redige um texto globalmente bem organizado, evidenciando um bom domínio dos
mecanismos de coesão textual, com falhas pontuais e pouco significativas nos aspetos
indicados neste parâmetro.

8

2

Redige um texto satisfatoriamente organizado, evidenciando um domínio apenas suficiente
dos mecanismos de coesão textual, com falhas frequentes, embora pouco significativas,
nos aspetos indicados neste parâmetro.

6

1

Redige um texto com uma organização pouco satisfatória, evidenciando um domínio
insuficiente dos mecanismos de coesão textual, com falhas frequentes e significativas
nos aspetos indicados neste parâmetro.

4

• Correção linguística*9..................................................................... 10 pontos
* Vide Fatores de desvalorização no âmbito da correção linguística (p. 2).
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COTAÇÕES

As pontuações obtidas nas respostas a estes 2 itens da prova
contribuem obrigatoriamente para a classificação final.
Cotação (em pontos)

Grupo
I

III

Subtotal

50

75

2.
25

Grupo I
Destes 7 itens, contribuem para a classificação final da prova
os 5 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação.

1.

TOTAL

4.

Subtotal

Grupo II
1.

Cotação (em pontos)

3.
2.

3.

5 x 25 pontos

4.
125
200
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