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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, incluindo as questões e grupos de opção, que, em caso de resposta a 

ambas as opções, somente é classificada a que surgir em primeiro lugar. 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

As respostas aos itens de seleção (escolha múltipla, associação, verdadeiro/falso) podem ser 

classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo com os critérios 

específicos.  

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada 

equivalente à indicação da letra ou do número correspondente.  

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita e extensa que envolvam a produção 

de um texto tem em conta os tópicos de resposta apresentados, a utilização da terminologia 

específica da disciplina e a interpretação de documentos. Na classificação das respostas a estes 

itens, a citação e a transcrição dos textos só são consideradas se servirem de suporte à 

argumentação apresentada.  

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por 

parâmetros. 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 é classificada com 

zero pontos.  

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes nos critérios 

específicos de classificação 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.  
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO 

GRUPO I 

1. (B) ......................................................................................................................... 5 pontos 

2. (D) ........................................................................................................................ 5 pontos 

3.  A) – 2; B) – 1; C) – 3; D) – 1 .................................................................................. 10 pontos 

 
Níveis Descritores de desempenho Pontuação 

2 Seleciona 4 opções corretas 10 

1 Seleciona 3 ou 2 opções corretas 5 

 

Questões de Opção: 

Questão 4.A …………….…………………………………………………………………………………………… 10 pontos 

A resposta deve integrar três dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes:  

• identificação do Templo de Pártenon como sendo da ordem dórica;  
• preocupação com o equilíbrio, a harmonia e a proporcionalidade;  
• construção baseada no sistema trilítico;  
• preferência pela planta retangular;  
• edificação de templo com colunas à volta do seu perímetro (templo períptero);  
• composição do friso com métopas e tríglifos (ordem dórica) e com relevos historiados que 
relatam cenas mitológicas e da vida da deusa Atena (por exemplo, procissão das Panateneias). 
 

Níveis Descritores de desempenho Pontuação 

 

3 

A resposta apresenta: 
•  de forma completa, três tópicos de resposta; 
• Utiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da 
disciplina, podendo apresentar imprecisões pontuais.  
• Interpreta, de forma globalmente adequada, os documentos, 
podendo apresentar falhas pontuais. 

 

10 

 

2 

A resposta apresenta: 
• de forma completa, dois tópicos de resposta, podendo apresentar 
um terceiro tópico de forma incompleta.  
• Utiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da 
disciplina, podendo apresentar imprecisões pontuais.  
• Interpreta, de forma globalmente adequada, os documentos, 
podendo apresentar falhas pontuais. 

 

7 

 

1 

A resposta apresenta: 
• de forma completa, um tópico de resposta, e um ou dois de forma 
incompleta.  
• Utiliza, com imprecisões, a terminologia específica da disciplina.  
• Interpreta, de forma genérica, os documentos.  

OU  
• Apresenta, de forma incompleta, três tópicos de resposta.  
• Utiliza, com imprecisões, a terminologia específica da disciplina. 
• Interpreta, de forma genérica, os documentos.  

 

3 
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Questão 4.B …………………………………………………………………………………………………………… 10 pontos 

A resposta deve integrar três dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes:  

• identificação dos lamentos de Xerxes: 

 lamúria pela derrota dos Persas frente aos inimigos atenienses; 
 lamento pela humilhação sofrida pelos jovens guerreiros; 
 questionamento por não ter sido submetido à mesma sorte que os seus companheiros, 

ou seja, a morte; 
 culpa pelo flagelo causado à sua raça e pátria e pela morte dos combatentes; 
 manifesta uma insuportável saudade dos bravos companheiros; 
 lamenta ter perdido o seu poderoso exército; 

• resposta do coro:  
 chora a morte da juventude que sucumbiu na guerra e sem glória; 
 solta fortes gemidos e lágrimas para carpir a cidade e a raça; 
 manifesta desagrado pelos que morreram na guerra; 
 indaga Xerxes sobre o paradeiro dos valentes soldados; 
 acusa Xerxes de ter abandonado os seus companheiros no campo de batalha; 
 questiona a perda do exército e do equipamento bélico; 
 lamenta o infortúnio, a adversidade, a dor, a desventura e a desgraça da Pérsia 

• sensação provocada no público:  
 fortalece um sentimento de pena pela triste sorte dos persas; 
 faz brotar o reconhecimento pela bravura dos persas na batalha contra os gregos; 
 tenta valorizar o esforço heroico dos persas noutras guerras que antes venceram; 
 tenta demonstrar que a culpa da derrota foi do hostil mar e da catástrofe que os deuses 

lançaram sobre este povo; 
 apela à partilha conjunta do sentimento de dor e infortúnio do povo persa. 

 

Níveis Descritores de desempenho Pontuação 

 

3 

A resposta apresenta: 
• de forma completa, três tópicos de resposta.  
• Utiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da 
disciplina, podendo apresentar imprecisões pontuais.  
• Interpreta, de forma globalmente adequada, o documento, 
podendo apresentar falhas pontuais. 

 

10 

 

2 

A resposta apresenta: 
• de forma completa, dois tópicos de resposta, podendo apresentar 
um terceiro tópico de forma incompleta.  
• Utiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da 
disciplina, podendo apresentar imprecisões pontuais.  
• Interpreta, de forma globalmente adequada, o documento, 
podendo apresentar falhas pontuais. 

 

7 

 

1 

A resposta apresenta: 
• de forma completa, um tópico de resposta, e um ou dois de forma 
incompleta.  
• Utiliza, com imprecisões, a terminologia específica da disciplina.  
• Interpreta, de forma genérica, o documento.  
OU  
• Apresenta, de forma incompleta, três tópicos de resposta.  
• Utiliza, com imprecisões, a terminologia específica da disciplina. 
• Interpreta, de forma genérica, o documento.  

 

3 
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GRUPO II 

5. 1 – a); 2 – c); 3 – d; 4 – b) ………………………………………….……………………………………… 5 pontos 

 

Níveis Descritores de desempenho Pontuação 

2 Associa corretamente 4 ou 3 opções corretas 5 

1 Associa corretamente 2 ou 1 opções corretas 3 

 

6. (C) ......................................................................................................................... 5 pontos 

7. (D) ........................................................................................................................ 5 pontos 

 

GRUPO III (OPCIONAL AO GRUPO V) 

8. (B) ………………………………………………………………………………………………………………………. 5 pontos 

9. 1 - b); 2 - d); 3 – a); 4 – c) …………………………………………………………………………………….. 5 pontos 

 

Níveis Descritores de desempenho Pontuação 

2 Associa corretamente 4 ou 3 opções corretas 5 

1 Associa corretamente 2 ou 1 opções corretas 3 

      

GRUPO IV 

10. (C) …………………………….………………………………………………………………………………………. 5 pontos 

11. (C) ………………………………..…………………………………………………………………………………… 5 pontos 

12. (A) …………………………………..……………………………………………………………………………….. 5 pontos 

13.  A – 2); B – 4); C – 3); D – 1) ………………….……………………………………………………………. 5 pontos 

 

Níveis Descritores de desempenho Pontuação 

2 Associa corretamente 4 ou 3 opções corretas 5 

1 Associa corretamente 2 ou 1 opções corretas 3 
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GRUPO V (OPCIONAL AO GRUPO III) 

14. (C) ……….……………………………………………………………………………………………………………. 5 pontos 

15. 1 – d); 2 – b); 3- a); 4 – c) ...………………………………………………………………………………… 5 pontos 

 

Níveis Descritores de desempenho Pontuação 

2 Associa corretamente 4 ou 3 opções corretas 5 

1 Associa corretamente 2 ou 1 opções corretas 3 

 

GRUPO VI 

16. (C) ……….……………………………………………………………………………………………………………. 5 pontos 

17. ………………………………………………………………………………………………………………………… 20 pontos 

A resposta deve integrar quatro dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes:  

 
• representação da destruição da cidade e do sofrimento e da morte dos habitantes de 
Guernica, bombardeada por aviões alemães em 1937, no decurso da Guerra Civil de Espanha;  
• a arte como denúncia das consequências de um ato de violência e de terror;  
• distorção expressiva das figuras (mãe com o filho morto nos braços, um guerreiro destruído 
pelos estilhaços, corpos destroçados, a agonia de um cavalo, casa em chamas);  
• renúncia da cor, limitada à paleta mínima: branco, preto e cinzento;  
• formas geometrizadas, decomposição e intersecção de planos – corrente cubista. 
• uso de vários símbolos no quadro para se referirem a aspetos particulares, por exemplo, o 
touro associado à barbárie dos Nacionalistas (os franquistas) e o cavalo ao povo que sofre (os 
republicanos). 

 
 

Níveis Descritores de desempenho Pontuação 

 

5 

A resposta apresenta: 
•  de forma completa, quatro tópicos de resposta; 
• Utiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da 
disciplina, podendo apresentar imprecisões pontuais.  
• Interpreta, de forma globalmente adequada, os documentos, 
podendo apresentar falhas pontuais. 

 

20 

 

 

4 

A resposta apresenta: 
• de forma completa, três tópicos de resposta, podendo apresentar 
quatro de forma incompleta. 
• Utiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da 
disciplina, podendo apresentar imprecisões pontuais.  
• Interpreta, de forma globalmente adequada, os documentos, 
podendo apresentar falhas pontuais. 

 

 

16 

 

 

A resposta apresenta: 
• de forma completa, dois tópicos de resposta ou dois de forma 
incompleta.  
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3  • Utiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da 
disciplina, podendo apresentar imprecisões pontuais.  
• Interpreta, de forma genérica, os documentos, podendo apresentar 
falhas pontuais. 

12 

 

2 

A resposta apresenta: 
• de forma completa, um tópico de resposta ou um de forma 
incompleta.  
 • Utiliza, com imprecisões, a terminologia específica da disciplina, 
podendo apresentar imprecisões pontuais.  
• Interpreta, de forma genérica, os documentos, podendo apresentar 
falhas pontuais. 

 

8 

 

 

1 

A resposta apresenta: 
• de forma incompleta, um tópico de resposta ou um /dois de forma 
incompleta.  
• Utiliza, com imprecisões, a terminologia específica da disciplina.  
• Interpreta, de forma genérica, os documentos.  

OU  
• Apresenta, de forma incompleta, três/quatro tópicos de resposta.  
• Utiliza, com imprecisões, a terminologia específica da disciplina. 
• Interpreta, de forma genérica, os documentos, apresentando 
falhas. 

 

 

4 
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