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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.

HO

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.

AL

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em
primeiro lugar.

AB

Itens de seleção

TR

As respostas aos itens de seleção podem ser classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho,
de acordo com os critérios específicos. No primeiro caso, a cotação total é atribuída às respostas corretas,
não havendo lugar a classificações intermédias. No caso da classificação por níveis de desempenho, a cada
nível corresponde uma dada pontuação, de acordo com os critérios específicos.

Itens de construção

DE

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente
à indicação da letra ou do número correspondente.

ÃO

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita e ao item de resposta 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 dos 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.

RS

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação 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 é classificada com
zero pontos.

VE

Nos itens de resposta restrita cujos critérios de classificação se apresentam organizados por parâmetros, a
classificação a atribuir à resposta resulta da soma das pontuações atribuídas aos parâmetros seguintes: (A)
Conteúdos; (B) Utilização da terminologia; (C) Interpretação de documentos.
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No item de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados de acordo com os
parâmetros seguintes: (A) Conteúdos temáticos, que se subdivide em (A1) Identificação e (A2) Análise, e
(B) Interpretação de documentos. Cada parâmetro encontra-se organizado por níveis de desempenho.
A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Qualquer resposta que não atinja o nível 1
de desempenho em (A1) Identificação e em (A2) Análise, cumulativamente, é classificada com zero pontos
no parâmetro (B) Interpretação de documentos. A classificação a atribuir à resposta resulta da soma das
pontuações atribuídas aos diferentes parâmetros.

AL

critérios específicos de classificação

HO

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.

AB

GRUPO I

1.1. (D) ........................................................................................................................................... 15 pontos

TR

1.2. ................................................................................................................................................. 15 pontos
A resposta integra três dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes:

VE

RS

ÃO

DE

•• representação da figura humana, suportada em estudos anatómicos (realismo);
•• representação da serenidade nos rostos;
•• utilização dos panejamentos, sugerindo movimento ou realçando as formas corporais;
•• valorização do Homem através da representação humanizada dos deuses (antropomorfismo);
•• valorização da dimensão religiosa e cívica evidenciada na representação de deuses assistindo à
procissão das Panateneias;
•• procura da representação da beleza física idealizada (idealismo).
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A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes.
A. Conteúdos .........................................................................................................................................
B. Utilização da terminologia .................................................................................................................
C. Interpretação de documentos ...........................................................................................................
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

•• Apresenta três tópicos de resposta.

9

3

•• Apresenta dois tópicos de resposta.

6

2

•• Apresenta um tópico de resposta.

1

•• Identifica apenas aspetos genéricos.

2

•• U
 tiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da disciplina
(por exemplo, realismo anatómico, idealismo ou antropomorfismo), podendo
apresentar imprecisões pontuais.

1

•• Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.

2

3

•• Interpreta, de forma globalmente adequada, o documento.

3

2

•• Interpreta, de forma globalmente adequada, o documento, apresentando
falhas pontuais.

2

1

•• Interpreta, de forma genérica, o documento.

1

HO

4

3

TR

AB

AL

1

3

DE

C – Interpretação de
documentos

B – Utilização
da
terminologia

A – Conteúdos

Parâmetros

9 pontos
3 pontos
3 pontos

VE

RS

ÃO

Nota – Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no Parâmetro A é classificada com zero pontos nos
restantes parâmetros.
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2.1. ................................................................................................................................................. 15 pontos
A resposta integra dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes:

HO

•• edificação de igrejas com características arquitetónicas comuns, «ao longo dos caminhos de
peregrinação para Santiago de Compostela» (Texto B);
•• adoração das relíquias como fator condicionante da planta da igreja, nomeadamente no que diz
respeito à circulação dos peregrinos pelas naves laterais e pelo deambulatório (Texto B e Figura 2);
•• ampliação das igrejas de peregrinação da época, entre as quais se destaca Santiago de Compostela,
devido ao crescente afluxo de peregrinos;
•• concretização do espírito religioso da época na realização de peregrinações e na edificação de igrejas
daí resultante (Texto B);
•• construção de igrejas com função de apoio aos peregrinos, dinamizando a vida urbana (Texto B).

Descritores de desempenho

Pontuação

5

•• R
 elaciona a construção de igrejas românicas com as peregrinações, apresentando, de
forma adequada, dois 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.

15

4

•• R
 elaciona a construção de igrejas românicas com as peregrinações, apresentando, de
forma adequada, um tópico de resposta e outro com imprecisões.
•• 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.

12

3

•• R
 elaciona a construção de igrejas românicas com as peregrinações, apresentando, de
forma adequada, um tópico 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.
OU
•• Relaciona a construção de igrejas românicas com as peregrinações, apresentando dois
tópicos de resposta com imprecisões.
•• Utiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da disciplina,
apresentando imprecisões.
•• Interpreta, de forma globalmente adequada, os documentos, podendo apresentar falhas.

9

2

•• R
 elaciona a construção de igrejas românicas com as peregrinações, apresentando
apenas um tópico de resposta com imprecisões.
•• Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
•• Interpreta, de forma genérica, os documentos.

6

•• Identifica apenas aspetos da construção das igrejas românicas ou das peregrinações,
sem os relacionar.
•• Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
•• Interpreta, de forma genérica, os documentos.

3

VE

RS

ÃO

DE

TR

AB

AL

Níveis

1

2.2. (A) ........................................................................................................................................... 15 pontos
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GRUPO II
1. .................................................................................................................................................... 15 pontos

AL

HO

A resposta integra três dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes:
•• melhoria na qualidade do ensino através da imprensa – «estava-se armado e apetrechado para o
estudo» (Texto A);
•• acesso progressivo a obras, do «saber antigo» (clássicas) e recentes, sobre as mais variadas áreas do
conhecimento humano (Texto A);
•• difusão do conhecimento – «frutificar pelo mundo inteiro» (Texto A) – por maior número de pessoas e
regiões, permitida pela crescente circulação de livros;
•• produção de livros em maior quantidade e menor preço de custo;
•• desenvolvimento de novas técnicas e novos materiais no processo de impressão (Figura 1);
•• divulgação de textos em línguas nacionais;
•• contributo para a difusão de movimentos como o Humanismo e a Reforma Protestante.

A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes.

Descritores de desempenho

TR

Níveis

VE

C – Interpretação de
documentos

9 pontos
3 pontos
3 pontos
Pontuação

•• Apresenta três tópicos de resposta.

9

3

•• Apresenta dois tópicos de resposta.

6

2

•• Apresenta um tópico de resposta.

3

1

•• Identifica apenas aspetos genéricos.

1

2

•• U
 tiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da disciplina
(por exemplo, saber antigo, difusão do conhecimento ou Humanismo),
podendo apresentar imprecisões pontuais.

3

1

•• Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.

2

ÃO

DE

4

RS

B – Utilização da
terminologia

A – Conteúdos

Parâmetros

AB

A. Conteúdos .........................................................................................................................................
B. Utilização da terminologia .................................................................................................................
C. Interpretação de documentos ...........................................................................................................

3

•• Interpreta, de forma globalmente adequada, os dois documentos, podendo
apresentar falhas pontuais.

3

2

•• Interpreta, de forma globalmente adequada, apenas um dos documentos,
podendo apresentar falhas pontuais.
OU
•• Interpreta, de forma parcialmente adequada, os dois documentos,
apresentando falhas.

2

1

•• Interpreta, de forma genérica, os documentos.

1

Nota – Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no Parâmetro A é classificada com zero pontos nos
restantes parâmetros.
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2. 1 – c), e), f); 2 – b), d); 3 – a), g) .......................................................................................... 15 pontos

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

Associa corretamente 7 ou 6 das características.

15

2

Associa corretamente 5 ou 4 das características.

10

1

Associa corretamente 3 ou 2 das características.

5

VE

RS

ÃO

DE

TR

AB

AL

HO

3
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3. .................................................................................................................................................... 15 pontos
A resposta integra dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes:

AL

HO

•• n
 a Figura 2, complexidade dos elementos representados, o santo como Papa, em majestade, traje
exuberante, com múltiplos elementos iconográficos / na Figura 3, simplicidade dos elementos
representados, o santo, descalço, cobre-se com um manto;
•• na Figura 2, o fundo é constituído pela representação de narrativas / na Figura 3, o fundo é constituído
por manchas de cor, sem narrativa;
•• na Figura 2, São Pedro está sentado de um modo estático / na Figura 3, São Pedro encontra-se de pé,
em contraposto, sugerindo uma pose dinâmica;
•• na Figura 2, representação realista e expressão severa do retratado / na Figura 3, alongamento da
personagem e expressão piedosa e humilde do retratado;
•• na Figura 2, composição dividida em dois planos, interior e exterior, separados por uma estrutura
arquitetónica, acentuando a perspetiva / na Figura 3, unidade espacial, sem diferenciação de planos e
sem elementos arquitetónicos;
•• na Figura 2, recurso a uma paleta cromática variada / na Figura 3, recurso a uma paleta cromática
reduzida.

Descritores de desempenho

5

•• Compara as duas figuras, apresentando, de forma adequada, dois 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.

15

4

•• Compara as duas figuras, apresentando, de forma adequada, um tópico de resposta e
outro com imprecisões.
•• 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.

12

3

•• Compara as duas figuras, apresentando, de forma adequada, um tópico 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.
OU
•• Compara as duas figuras, apresentando dois tópicos de resposta com imprecisões.
•• Utiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da disciplina,
apresentando imprecisões.
•• Interpreta, de forma globalmente adequada, os documentos, podendo apresentar falhas.

9

•• Compara as duas figuras, apresentando apenas um tópico de resposta com imprecisões.
•• Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
•• Interpreta, de forma genérica, os documentos.

6

Pontuação

RS

VE

2

ÃO

DE

TR

AB

Níveis

1

•• Identifica apenas características das figuras sem as comparar.
•• Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
•• Interpreta, de forma genérica, os documentos.

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

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Seleciona 4 opções corretas.

15

2

Seleciona 3 opções corretas.

10

1

Seleciona 2 opções corretas.

5

HO

Níveis

5.1. (A) ........................................................................................................................................... 15 pontos

GRUPO III

AB

AL

5.2. (D) ........................................................................................................................................... 15 pontos

TR

1. .................................................................................................................................................... 20 pontos
Os tópicos de resposta referentes ao parâmetro Conteúdos temáticos estão organizados em dois grupos:
– (A1) Identificação – correspondente à identificação dos factos, dos conceitos e das características
necessários para responder ao item;

DE

– (A2) A
 nálise – correspondente à análise e à explicação dos factos, dos conceitos, das características e
das relações, enquadrados nos temas de orientação da resposta.
A articulação entre os conteúdos identificados em A1 e o seu aprofundamento em A2 pode assumir variadas
formas e correspondências, que devem ser consideradas em função da sua pertinência.

VE

RS

ÃO

A resposta integra quatro dos tópicos de identificação (A1), abordando os dois temas de orientação, e o
seu aprofundamento (A2), podendo ser considerados os tópicos indicados no quadro seguinte, ou outros
igualmente relevantes.
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A1 – Identificação

Temas

A2 – Análise
•• a
 firmação do princípio das nacionalidades, a
nação como identidade coletiva baseada na
língua, na cultura, na história, nos costumes e
nas tradições (Texto A)
•• r evalorização da Idade Média, como época
fundamental para a formação das identidades
nacionais na Europa (Texto A)
•• incremento das lutas liberais, reagindo à
reafirmação dos Impérios e dos regimes
absolutistas (Figura 2)

•• regresso à natureza

•• g
 osto pela natureza como refúgio, como
evasão do mundo urbano e industrial e como
fonte de inspiração (Figura 1)

HO

•• afirmação do liberalismo

AL

•• g
 osto pela representação da natureza de
acordo com as emoções e os sentimentos
(Figuras 1 e 2)
•• luta contra a tradição e o academismo artístico

•• valorização do génio criativo individual

AB

Contexto político-cultural

•• difusão do nacionalismo

•• a
 pologia do sentimento, da emoção, da
imaginação (Figuras 1 e 2) e, em simultâneo,
intervenção nas grandes causas do seu tempo
•• valorização da cor, em detrimento do desenho
(Figuras 1 e 2)

TR

•• n
 as obras de William Turner e de Eugène
Delacroix – prevalência da cor e do dramatismo

DE

•• composição marcada pelo dinamismo, agitação
e movimento (Figuras 1 e 2)
•• a
 plicação de um colorido em manchas
cromáticas, provocando sensações emotivas
(Figuras 1 e 2)
•• g
 osto pela representação das forças da
natureza, pelas tempestades e pelos
naufrágios (Figura 1)

•• n
 a obra de William Turner – diluição
representação figurativa

•• r ealização da fusão do indivíduo e da natureza,
que conduz aos limites da destruição da
imagem figurativa (Figura 1)

ÃO

•• n
 a obra de William Turner – representação da
natureza em confronto com o homem
da

VE

RS

Caracterísitcas temáticas e formais

•• u
 tilização da cor, explorando vários tons
que moldam a representação dramática
(Figuras 1 e 2)

•• n
 a obra de Eugène Delacroix – referências às
lutas liberais e nacionalistas


•• na obra de Eugène Delacroix – composição
marcada pelo exotismo

•• u
 tilização de uma pincelada rápida e enérgica,
explorando os efeitos de cor e luz (Figura 1)
•• r epresentação de uma cena da guerra
da independência da Grécia (Figura 2),
evidenciando compaixão pelos gregos
massacrados pelos turcos
•• r ecurso a elementos figurativos que identificam
as culturas de povos extraeuropeus (Figura 2)
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A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes.
A. Conteúdos temáticos
A1 – Identificação ..............................................................................................................................
A2 – Análise ......................................................................................................................................
B. Interpretação de documentos ...........................................................................................................
Descritores de desempenho

Pontuação

4

Identifica quatro factos, conceitos ou características, abordando os dois temas
orientadores.

5

3

Identifica três factos, conceitos ou características, abordando os dois temas
orientadores.

4

2

Identifica dois factos, conceitos ou características, abordando um ou os dois
temas orientadores.

3

1

Identifica um facto, conceito ou característica, abordando apenas um dos temas
orientadores.

2

3

Evidencia uma boa mobilização dos conhecimentos na análise dos dois temas
orientadores, aprofundando, de forma clara e pertinente, os aspetos que
identificou no parâmetro A1.
Utiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da disciplina,
podendo apresentar imprecisões pontuais.

9

2

Evidencia uma satisfatória mobilização dos conhecimentos na análise dos dois
temas orientadores, aprofundando, de forma globalmente pertinente, embora
com algumas falhas, os aspetos que identificou no parâmetro A1.
Utiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da disciplina,
podendo apresentar imprecisões pontuais.

6

1

Evidencia uma insuficiente mobilização dos conhecimentos na análise de um ou
dos dois temas orientadores, limitando-se a abordar de forma pouco pertinente
e com falhas os aspetos que identificou no parâmetro A1.
Utiliza a terminologia específica da disciplina com algumas imprecisões.

3

3

Mobiliza, de forma relevante, os três documentos para fundamentar a análise.

6

Mobiliza, com inconsistências ou pouca relevância, os três documentos para
fundamentar a análise.
OU
Mobiliza, de forma relevante, apenas dois documentos para fundamentar a
análise.

4

Apresenta referências superficiais a, pelo menos, um dos documentos.

2

ÃO

DE

TR

AB

AL

HO

Níveis

2

RS

B – Interpretação
de documentos

A2 – Análise

A – Conteúdos temáticos

A1 – Identificação

Parâmetros

5 pontos
9 pontos
6 pontos

1

VE

Nota – Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no Parâmetro A é classificada com zero pontos nos
restantes parâmetros.
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2.1. ................................................................................................................................................. 15 pontos
A resposta integra dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes:

HO

•• d
 efesa de uma arquitetura urbana, de pendor coletivista, que pretende conciliar economia e qualidade
(Texto B);
•• utilização dos materiais modernos (betão, aço e vidro) sob formas simples, estandardizadas e expostas
(Figura 3);
•• importância do Modulor, escala de proporções arquitetónicas que tomou como medida o corpo humano,
na conceção espacial dos apartamentos e no mobiliário (Figura 4);
•• conceção da casa como uma «máquina de habitar» adaptada às necessidades funcionais do ser
humano (Figura 4);
•• concretização da teoria «Os Cinco Pontos da Nova Arquitetura», definida por Le Corbusier
nomeadamente, a construção do edifício sobre pilotis (pilares) (Figura 3);
•• organização utilitária e funcional do espaço interior, decorado pelo próprio arquiteto (Figura 4).

Descritores de desempenho

Pontuação

5

•• E
 xplicita características da arquitetura de Le Corbusier, apresentando, de forma
adequada, dois 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.

15

4

•• E
 xplicita características da arquitetura de Le Corbusier, apresentando, de forma
adequada, um tópico de resposta e outro com imprecisões.
•• 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.

12

3

•• E
 xplicita características da arquitetura de Le Corbusier, apresentando, de forma
adequada, um tópico 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.
OU
•• Explicita características da arquitetura de Le Corbusier, apresentando dois tópicos de
resposta com imprecisões.
•• Utiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da disciplina,
apresentando imprecisões.
•• Interpreta, de forma globalmente adequada, os documentos, podendo apresentar falhas.

9

•• E
 xplicita características da arquitetura de Le Corbusier, apresentando apenas um
tópico de resposta com imprecisões.
•• Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
•• Interpreta, de forma genérica, os documentos.

6

•• Identifica apenas características da arquitetura de Le Corbusier sem as explicitar.
•• Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
•• Interpreta, de forma genérica, os documentos.

3

VE

2

RS

ÃO

DE

TR

AB

AL

Níveis

1

2.2. (C) ........................................................................................................................................... 15 pontos

3.1. (B) ........................................................................................................................................... 15 pontos
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3.2. (A) ........................................................................................................................................... 15 pontos

3.3. ................................................................................................................................................. 15 pontos
A resposta integra dois dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes:

AL

HO

•• d
 essacralização da arte através de um objeto do quotidiano colocado num espaço expositivo
(Figuras 5 e 6);
•• questionamento do conceito académico e tradicional da arte como materialização da beleza (Texto C);
•• defesa do processo criativo em detrimento da obra final, considerando a ideia mais importante do que
o objeto em si (Figura 6 e Texto C);
•• transformação de objetos em obras de arte pelo efeito da sua descontextualização, seja nos ready
made (Duchamp, Figura 5) ou nos objetos acompanhados pela sua representação em códigos
diferentes que os descrevem (Kosuth, Figura 6);
•• criação da obra de arte como resultado de um ato de reflexão e de uma atitude, e não como resultado
de uma técnica artística específica (Texto C).

Descritores de desempenho

Pontuação

5

•• E
 xplica de que forma as obras constituem uma reflexão sobre a arte, apresentando, de
forma adequada, dois 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.

15

4

•• E
 xplica de que forma as obras constituem uma reflexão sobre a arte, apresentando, de
forma adequada, um tópico de resposta e outro com imprecisões.
•• 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.

12

3

•• E
 xplica de que forma as obras constituem uma reflexão sobre a arte, apresentando, de
forma adequada, um tópico 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.
OU
•• Explica de que forma as obras constituem uma reflexão sobre a arte, apresentando dois
tópicos de resposta com imprecisões.
•• Utiliza, de forma globalmente correta, a terminologia específica da disciplina,
apresentando imprecisões.
•• Interpreta, de forma globalmente adequada, os documentos, podendo apresentar falhas.

9

2

•• E
 xplica de que forma as obras constituem uma reflexão sobre a arte, apresentando
apenas um tópico de resposta com imprecisões.
•• Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
•• Interpreta, de forma genérica, os documentos.

6

1

•• Identifica apenas características das obras sem as explicar.
•• Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
•• Interpreta, de forma genérica, os documentos.

3

VE

RS

ÃO

DE

TR

AB

Níveis
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COTAÇÕES

Grupo

As pontuações obtidas nas respostas a estes 4 itens
da prova contribuem obrigatoriamente para
a classificação final.

2.1.

2.

3.

1.

Cotação (em pontos)

15

15

15

20

I

II

II

Subtotal

III

65

Grupo I
1.1.
Destes 12 itens, contribuem para a classificação final
da prova os 9 itens cujas respostas obtenham
melhor pontuação.

1.2.

2.2.
Grupo Ii

4.

5.1.

Subtotal
5.2.

Grupo Iii
2.1.
Cotação (em pontos)

2.2.

3.1.

3.2.

9 x 15 pontos

HO

1.

3.3.

135

200

VE

RS

ÃO

DE

TR

AB

AL

TOTAL

Prova 724/1.ª F. | CC • Página 13/ 13

