MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

HISTÓRIA A - 10.º Ano
Duração da Prova:
120 minutos
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS

15 de Maio de 2018

CONTEÚDOS

ESTRUTURA

COTAÇÕES

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO

Compreender o significado das grandes
manifestações cívico-religiosas.
Explicar a importância assumida pelo
imperador como elemento de coesão
política.
Caracterizar o poder senhorial.
Explicar as particularidades da
organização social e político-administrativa
dos concelhos.
Explicar a passagem da monarquia feudal
para a monarquia centralizada.

Uma cultura aberta à cidade.
Roma, cidade ordenadora de um império

Compreender a afirmação do poder régio
em Portugal.

urbano.
O país rural e senhorial.

Reconhecer os elementos característicos

O país urbano e concelhio.

do estilo gótico.
O poder régio, fator estruturante da coesão
Distinguir os principais centros culturais da

Objetividade e capacidade de síntese;

Grupo I

interna do reino.

Europa do Renascimentos.

Questões de resposta
Principais centros culturais de produção e

Reconhecer o papel inspirador da Itália.
Explicar o cosmopolitismo de Lisboa e
Sevilha.

difusão de sínteses e inovações.

Portugueses na abertura europeia ao

Grupo I
30p

das ideias e/ou argumentos utilizados;

Questões de resposta curta e

Grupo II
45p

Capacidade de análise e de interpretação

fechada
O contributo português: inovação técnica;
observação e descrição da Natureza.

Grupo III

O conhecimento científico da Natureza: a

Questões de resposta curta,

matematização do real; a revolução das

fechada e aberta.

mundo, verificada nos séculos XV e XVI
com a Expansão marítima.
Identificar o contributo português para o

conceções cosmológicas.

conhecimento do Mundo.
O caminho aberto pelos Humanistas.
Reconhecer na revolução cosmológica de
Copérnico uma manifestação da ciência

coerência, a adequação e a articulação

Grupo II
O cosmopolitismo das cidades hispânicas
– importância de Lisboa e Sevilha.

Reconhecer o papel de vanguarda dos

Clareza da resposta tendo em atenção a

fechada

dos documentos utilizados - gráficos,
Grupo III
75p

mapas ou dados estatísticos;

Grupo IV
50p

Uso de terminologia adequada, quer de
natureza científica, quer no domínio da
expressão escrita em língua portuguesa.

Grupo IV
Questões de resposta aberta

A reinvenção das formas artísticas.

moderna.
A Reforma protestante
Explicar as características
Contrarreforma e Reforma católica

antropocêntricas do Humanismo.
Compreender a valorização da Antiguidade
pelo Humanismo.
Compreender a imitação e superação dos
modelos da Antiguidade.
Identificar manifestações de crise na Igreja
nos fins da época medieval/início dos
tempos modernos.
Reconhecer a resposta da Igreja Católica
como uma Contrarreforma e uma Reforma
Católica.

MATERIAL A UTILIZAR
OBSERVAÇÕES

IMP.CM.004-01

Folha de Prova; esferográfica de cor azul ou preta.
-
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