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CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 
 
 
 O afastamento integral dos aspectos do conteúdo implica que a resposta 
seja classificada com zero valores. A classificação com zero valores nos aspectos 
de conteúdo implica a classificação com zero valores nos aspectos da 
organização e correção da expressão escrita. 
 
 Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos 
elementos considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância 
impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a 
classificação de zero valores.       
 
 Caso a resposta não cumpra, de forma inequívoca, a instrução no que 
respeita ao tema e ao tipo de texto, deve ser classificada com zero valores. 
 
 A indicação de um limite para a elaboração das respostas significa que os 
limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão do texto e 
devem ser respeitados. O incumprimento desses limites implica a desvalorização 
total. 
 
 A cotação é distribuída pelos seguintes parâmetros: 
 
 a) conteúdo 
 b) organização e correção da expressão escrita. 
 
 No domínio da organização e correção escrita, considera-se, em cada 
resposta, os seguintes factores de desvalorização: 
 

• Erros de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso indevido de letra 
minúscula ou de letra maiúscula inicial e erro de translineação); 

• Erro inequívoco de pontuação; 
• Incumprimento de regra de citação; 
• Erro de morfologia; 
• Erro de sintaxe; 
• Impropriedade lexical; 
• Ausência de estrutura e coesão.    

 
  O peso do domínio da organização e correção da expressão escrita é 30% 
da cotação total atribuída à resposta.   
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CORREÇÃO 

 

 A questão tem a cotação total de 4 valores e foi avaliada tendo em conta as 

seguintes pistas de correção: 

 

- o espírito e atitude inovadoras dos jovens de Coimbra face ao conservadorismo 

ultrarromântico protagonizado por António Feliciano de Castilho despoleta a 

“Questão Coimbrã”; 

   

- a atitude de rebeldia, inconformismo, irreverência dos jovens de Coimbra 

continua em Lisboa, tendo a sua visibilidade pública com as Conferências do 

Casino, em que se pretende impulsionar a concretização dos ideais surgidos com 

a “Questão Coimbrã”;  

 

- a querela literária transforma-se em combate às instituições e em vontade de 

mudar o panorama sócio-cultural e político (exº. ”O Espírito das Conferências” e 

“Causas da Decadência dos Povos Peninsulares”, de Antero de Quental, em que o 

autor faz jus ao título e incita à “revolução”)/ “O mundo revolucionário, ou antes, 

na sua feição partidária e política, o mundo republicano, tinha-se até hoje 

manifestado muito indistintamente – por alguma voz isolada que sem eco se 

extinguia no silêncio da opinião, ou pelas agitações, mais suspeitadas que 

verificadas, de especuladores e de intrigantes.”; 

 

- “abrir Portugal à Europa”, recuperando o atraso científico, técnico, cultural e 

moral assume-se como uma prioridade: “Ora as conferências pela sua natureza 

científica e experimental…”;  

     

- a literatura e o escritor assumem uma nova missão, nomeadamente na 

transformação da mentalidade coletiva; 

   

- as preocupações sociais do escritor refletem-se na literatura que se torna 

interventiva, reformista, crítica e comprometida (exº. “A Literatura Nova – o 

Realismo como nova expressão de Arte”, em que Eça defende uma nova estética 

literária);        
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- os escritores têm uma atitude participativa e reformista, alguns até com 

intervenção política, como é o caso de Antero de Quental, Oliveira Martins e 

Teófilo Braga. 

 

 

 

 


