
 
 

MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO   

 

IMP.CM.004-02  1/1 
 

 HISTÓRIA A – 11.º Ano 

Duração da Prova: 
120 minutos 

22 de março de 2019 

 

CAPACIDADES CONHECIMENTOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

Interpretar documentos escritos. 
 

Analisar mapas e documentos 
iconográficos. 

 
Relacionar conteúdos. 

 
Analisar a formação de Portugal. 

 
Avaliar a importância do cristianismo para 
a formação de reinos independentes na 

Península Ibérica. 
 

Analisar a revolução americana. 
 

Avaliar o impacto do nascimento dos EUA 
sob égide dos ideais iluministas. 

 
Contextualizar a França nas vésperas da 

revolução liberal. 
 

Explicar a revolução liberal francesa. 
 

Avaliar o impacto da revolução francesa. 
 

Analisar os antecedentes e conjetura da 
revolução liberal portuguesa. 

 
Explicar a revolução de 1820. 

 
Analisar as consequências da revolução 

portuguesa. 
 

Explicar o novo ordenamento político e 
socioeconómico. 

 
Avaliar o estado como garante da ordem 

liberal. 
 

Analisar o romantismo. 

O ESPAÇO PORTUGUÊS -  A 
CONSOLIDAÇÃO DE UM REINO 

CRISTÃO 
 

A fixação do território; do termo da 
Reconquista ao estabelecimento e 

fortalecimento de fronteiras. 
 

 
O LIBERALISMO – IDEOLOGIA E 

REVOLUÇÃO, MODELOS E PRÁTICAS 
NOS SÉCULOS XVIII E XIX. 

 
A revolução americana, uma revolução 

fundadora. 
 

A revolução francesa – paradigma das 
revoluções liberais e burguesas 

 
A implantação do liberalismo em Portugal. 

 
O legado do liberalismo na primeira 

metade do século XIX. 
 
 
 
 

Poderá conter questões de 
resposta curta, fechada e 

aberta. 
 

Poderá conter questões de 
resposta curta, fechada e 

aberta. 
 

Poderá conter questões de 
resposta curta, fechada e 

aberta. 

I GRUPO  
40 a 60p 

 
II GRUPO  
60 a 80p 

 
III GRUPO 
80 a 100p 

Objetividade e capacidade de síntese; 
 

Clareza da resposta tendo em atenção a 
coerência, a adequação e a articulação 
das ideias e/ou argumentos utilizados; 

 
Capacidade de análise e de interpretação 

dos documentos utilizados - gráficos, 
mapas ou dados estatísticos; 

 
Uso de terminologia adequada, quer de 
natureza científica, quer no domínio da 

expressão escrita em língua portuguesa. 

 

MATERIAL A UTILIZAR Folha de Prova; esferográfica de cor azul ou preta. 

OBSERVAÇÕES - 
 


