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INFORMAÇÃO-PROVA 

CLÁSSICOS DA LITERATURA    
                                                                                                                                                                                2022 

 

Prova 310                                                                                                 Tipo de Prova:  Escrita 

 

12º Ano de Escolaridade 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência de Clássicos da 

Literatura, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caraterísticas e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material autorizado 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação que o enquadra 
(Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho; Portaria nº 243/2012, de 10 de agosto; Despacho Normativo 
n.º 4-A/2018) e do Programa da disciplina, definição das Aprendizagens Essenciais e respetiva 
Planificação, de 2021/2022. 
As provas realizadas em anos anteriores exemplificam, de um modo geral, os tipos de itens das provas 

de 2022. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova permite avaliar os conhecimentos e competências passíveis de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada. 

• Conhecimentos sobre autores e obras: 

Os alunos deverão revelar conhecimentos sobre os autores e obras do Programa, designadamente os 

que são objeto das aprendizagens essenciais, e respetivo contexto sociocultural e estético. 

• Competências de leitura de texto literário: 

Os alunos deverão revelar capacidade de análise e interpretação de textos literários, mediante a 

resposta a questões formuladas sobre um texto que lhes é apresentado (Grupo II). 

• Competências de expressão escrita: 

Os alunos deverão revelar capacidade de expressão escrita (em atividades de escrita analítico-descritiva 

e expositiva), na redação de respostas restritas (Grupo II) e de uma resposta extensa (Grupo III).  

 

CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 

 
Grupo I (30 a 40 pontos):  
Destina-se à avaliação dos conhecimentos do aluno sobre obras, autores e movimentos 
estético-literários estudados.  
Recorrer-se-á exclusivamente a itens de resposta fechada, dos seguintes tipos: de completamento, de 
escolha múltipla, de verdadeiro/falso, de associação, de ordenamento.   
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Grupo II (110 a 120 pontos):  
Destina-se à avaliação das competências de leitura de texto literário e de expressão escrita. Apresentará 
um texto com questionário de análise/interpretação (itens de construção – resposta restrita).  
 
Grupo III (40 a 50 pontos):  
Destina-se à avaliação das competências de reflexão crítica e de organização e correção na expressão 
escrita (item de construção – resposta extensa). 
Solicitará a produção de um texto expositivo sobre assuntos literários, artísticos ou culturais, tendo 
como ponto de partida um tema fornecido, um verbete de dicionário ou um texto de teoria ou de crítica 
literária.  

  
Total: 200 pontos. 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
A classificação a atribuir a cada resposta dos examinandos será expressa em números inteiros.  
 
Nos itens de construção (de composição restrita ou extensa) serão valorizados aspetos de estruturação 
do discurso, redação, ortografia, sintaxe, capacidade de síntese, clareza das ideias expostas, criatividade, 
espírito crítico, precisão e diversidade de vocabulário, domínio de terminologia adequada. 
Serão fatores de desvalorização: erros de sintaxe ou impropriedade vocabular; erros de pontuação, 
acentuação, ortografia e uso indevido de maiúsculas ou minúsculas; fuga aos temas propostos, etc.  
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativo a cada um dos itens implica que a resposta 
seja classificada com zero pontos.   
Sempre que for indicado um número mínimo e/ou máximo de palavras para a elaboração da resposta, 
este deve ser respeitado. O incumprimento dos limites de extensão indicados para cada item implica o 
desconto de 1 (um) ponto por cada palavra a mais ou a menos, até um limite de 5 (cinco) pontos.  
A cotação será percentualmente distribuída pelos seguintes parâmetros:  
 aspetos de conteúdo (60%); 
 aspetos de organização e de correção linguística (40%). 
Nos casos em que a classificação referente aos aspetos de conteúdo seja igual ou inferior a um terço do 
previsto para este critério, aplica-se o princípio da proporcionalidade em relação aos aspetos de 
organização e de correção linguística.   
 
Nos itens de resposta fechada é atribuída a classificação de zero pontos às respostas em que o 
examinando assinale ou registe mais do que uma opção ou sempre que a resposta seja ilegível.  
 

DURAÇÃO 

 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

MATERIAL 

 
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 
azul ou preta. 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
Não é permitida a consulta de dicionário. 
Não é permitido o uso de corretor. 


