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GRUPO I 
Item 1.2. 

Situação tipo 1 

Resposta que se organiza como um enunciado de características das ordens arquitetónicas, primeiro 
de uma ordem (por exemplo, dórica) e depois da outra (jónica), isto é, sem apresentar uma 
comparação das duas ordens arquitetónicas. 

Procedimento a adotar 

Validar a resposta desde que as diferenças estejam presentes de forma completa, isto é, se, 
na leitura integral do conteúdo da resposta, for possível identificar a contraposição de 
características. 

Situação tipo 2 

Resposta em que o enunciado das diferenças entre a ordem dórica e a ordem jónica está 
incompleto, indicando-se, por exemplo, uma característica do capitel jónico, mas não se indicando 
a sua contraposição no capitel dórico, ou indicando-se apenas a ausência daquela característica na 
ordem dórica. 

Procedimento a adotar 

- Para a resposta atingir os níveis 4 e 3 de desempenho, é exigível a referência a diferenças 
(quatro para o nível de desempenho 4 e três para o nível de desempenho 3), enunciadas em 
conformidade com os critérios específicos de classificação, ou seja, devem ser caracterizados os 
elementos (por exemplo, capitel, fuste, friso, base, arquitrave, em ambas as ordens). 

- A resposta em que o enunciado das diferenças está incompleto deve situar-se no nível 2 ou 
no nível 1 de desempenho, visto que evidencia, respetivamente, fraco domínio do tema ou ausência 
do domínio do tema. 

- As situações intermédias, ou as combinatórias entre diferenças completas e incompletas, 
devem ser ponderadas pelo professor classificador em função de uma visão holística da resposta e 
“(…) se permanecerem dúvidas, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em 
consideração” (Critérios Gerais de Classificação – pág.2).  

Outras diferenças relevantes a considerar: 

- atribuição de um significado antropomórfico, isto é, de um carácter masculino à ordem 
dórica e de um carácter feminino à ordem jónica; 

- enquanto na ordem dórica a arquitrave é constituída por um único bloco, na ordem jónica a 
arquitrave apresenta-se tripartida longitudinalmente;  

- enquanto na ordem dórica a arquitrave é constituída por um único bloco, na ordem jónica a 
arquitrave apresenta-se dividida em três bandas, faixas ou planos horizontais.  
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GRUPO I 
Item 3. 

Situação tipo  

Resposta que se limita a indicar elementos decorativos, sem fazer referência ao significado da sua 
simbologia.  

Procedimento a adotar 

- Para a resposta atingir o nível 4 ou o nível 3 de desempenho, é exigível a referência aos 
elementos decorativos e ao seu significado simbólico no contexto da arte manuelina, evidenciando 
muito bom domínio do tema ou bom domínio do tema. 

- A resposta que indica elementos mas que não contempla o enquadramento dos motivos e o 
significado dos símbolos deve situar-se no nível 2 ou no nível 1 de desempenho.  

- As situações intermédias, ou as combinatórias entre elementos decorativos e o significado 
da sua simbologia, devem ser ponderadas pelo professor classificador em função de uma visão 
holística da resposta e “(…) se permanecerem dúvidas, deve optar-se pelo nível mais elevado de 
entre os dois tidos em consideração”. (Critérios Gerais de Classificação – pág.2).   

Pode ser considerado relevante como elemento decorativo:  

-motivos exóticos – símbolo dos “novos mundos” contactados ou conhecidos. 

 

 

GRUPO III 
Item 1. 

Situação tipo 

Resposta em que Paul Gauguin é inserido num movimento pictórico incorreto, nomeadamente, no 
Fauvismo, no Expressionismo, ou noutro.  

Procedimento a adotar 

Não classificar a resposta no nível 5 de desempenho, por não evidenciar um muito bom 
domínio do tema. 

Contudo, a resposta deve ser classificada em qualquer um dos outros níveis de desempenho 
(4,3,2,1), de acordo com os descritores dos critérios específicos de classificação. 

Outros aspetos relevantes a considerar: 

- Paul Gauguin como pintor pós-impressionista; 

- Paul Gauguin como referência no Simbolismo; 

- Paul Gauguin como precursor do Fauvismo; 

- o antinaturalismo e a arbitrariedade no uso da cor. 
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GRUPO III 
Item 2.1. 

Situação tipo 1 

Resposta em que é indicado América como nome do país. 

Procedimento a adotar 

Não validar a resposta. 

Situação tipo 2 

Resposta em que é indicado Estados Unidos como nome do país. 

Procedimento a adotar 

Validar a resposta. 
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