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DISCIPLINA de Literaturas de Língua Portuguesa
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Prova 334

12.º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino
secundário da disciplina de Literaturas de Língua Portuguesa, a realizar em 2022, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
•
•
•
•

Caracterização da prova
Critérios Gerais de Classificação
Material
Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais da disciplina de Literaturas de Língua Portuguesa do 12º ano de escolaridade e permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.
A prova requer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a dois domínios das Aprendizagens
Essenciais da disciplina, nomeadamente:

1- Leitura Literária
a) Interpretação do sentido global do texto e da intencionalidade comunicativa, reconhecendo
tema(s), ideias principais, pontos de vista e compreendendo a utilização de recursos
expressivos para a construção de sentidos;
b) Contextualização de obras literárias de língua portuguesa de vários géneros e modos literários
(lírico, dramático e narrativo) atendendo aos diversos paradigmas nacionais;
c) Conhecimento de características de obras literárias de países de língua portuguesa;
d) Valorização da diversidade cultural, de vivências e de mundivisões presentes nos textos.

2- Escrita
a) Relação entre textos literários com outros (literários ou não) e com outras manifestações
estéticas/artísticas;
b) Elaboração de textos expositivos e/ou argumentativos, cumprindo os requisitos do trabalho
intelectual.

Prova 334

1/2

Caracterização da prova
A prova é escrita.
A prova tem uma só versão.
A prova é constituída por três grupos, todos de resposta obrigatória.
Os grupos I e II são introduzidos por um texto de autor.
Cada um destes grupos apresenta a cotação total de 65 pontos.
Os itens dos grupos I e II apresentam uma cotação que varia entre 15 e 20 pontos.
Todos os itens implicam a construção de respostas curtas, restritas e de respostas extensas.
O Grupo III apresenta a cotação total de 70 pontos e obriga à construção de um texto.
O Grupo III apresenta três opções (A, B ou C), sendo obrigatória a indicação da opção escolhida.
As opções podem ser introduzidas por textos ou imagens relativos a autores, obras ou temas estudados
no âmbito da disciplina.
A prova é cotada para 200 pontos, sendo a classificação expressa na escala de 0 a 20 valores,
arredondada às unidades.

Critérios Gerais de Classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação 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.
As respostas aos itens requerem a mobilização articulada de aprendizagens relativas a dois domínios das
Aprendizagens Essenciais da disciplina: Leitura Literária e Escrita.

Critérios Específicos:
• A cotação atribuída aos itens inclui os dois domínios referidos, distribuindo-se 60% desta cotação ao
domínio da Leitura Literária e 40% ao domínio da Escrita.
• A elaboração das respostas deve ser estruturada, fundamentada e deve contemplar a integração de
passagens textuais ilustrativas.
• A integração de informação pertinente e contextualizada sobre autores e obras literárias de expressão
portuguesa é considerada relevante.
• A produção do discurso deve obedecer a regras de correção nos planos lexical, morfológico, sintático,
semântico, pragmático, ortográfico e de pontuação.
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• Os limites de extensão indicados devem ser cumpridos, considerando os procedimentos seguintes:

a) 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-seia/); Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos algarismos
que o constituam (ex.: /2022/);

b) um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5
pontos) do texto produzido;

c) um texto com extensão inferior a cinquenta palavras é classificado com zero pontos.
•

Um texto que apresente desvio ao tema proposto é classificado com zero pontos.

•

A prova é cotada para 200 pontos, sendo a classificação expressa na escala de 0 a 20 valores,
arredondada às unidades

Material
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
O examinando deve ser portador de caneta ou esferográfica.
É permitido a utilização de uma folha branca para rascunho.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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