MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

HISTÓRIA A - 11.º Ano
Duração da Prova:
120 minutos
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS

15 de Maio de 2018

CONTEÚDOS

ESTRUTURA

COTAÇÕES

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO

Caracterizar a sociedade de ordens do
Antigo Regime.
Analisar o Mercantilismo.
Compreender o arranque industrial em
Inglaterra.
Compreender o Iluminismo.
Estratificação social e poder político nas
Conhecer as ideias e os intelectuais do

sociedades de Antigo Regime.

pensamento iluminista.
Reforço das economias nacionais e
Analisar a conjuntura política, económica e

tentativas de controlo do comércio.

social que antecedeu a Revolução Liberal
Portuguesa.

A hegemonia económica britânica.

Compreender a Revolução Liberal de

A filosofia das Luzes.

Objetividade e capacidade de síntese;

Grupo I

1820.
Explicar as transformações operadas pelo
vintismo na política, na economia e na
sociedade.
Compreender a independência do Brasil.

Questões de resposta
fechada

A revolução de 1820 e as dificuldades de

Grupo II

Grupo I
30p

das ideias e/ou argumentos utilizados;

Questões de resposta curta e

Grupo II
45p

Capacidade de análise e de interpretação

implantação da ordem liberal (1820-1834).
O novo ordenamento político e

fechada

socioeconómico (1832/34-1851).
Grupo III

Analisar a guerra civil portuguesa.

A expansão da Revolução Industrial.

Compreender o novo ordenamento político
e socioeconómico (1832/34-1851).

Clareza da resposta tendo em atenção a

Antecedentes e conjuntura (1807-1820).

Questões de resposta curta,
A agudização das diferenças.

fechada e aberta.

coerência, a adequação e a articulação

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.

A explosão populacional.

Grupo IV

Industrial.

A expansão urbana e o novo urbanismo.

Questões de resposta aberta

Contrapor protecionismo e livre-cambismo.

Migrações internas e emigração.

Caracterizar as crises do capitalismo.

Unidade e diversidade da sociedade

Analisar a expansão da Revolução

oitocentista.

Indicar os motivos da explosão
populacional do século XIX.
Justificar a expansão urbana.
Evidenciar a unidade e a diversidade da
nova sociedade de classes.
Reconhecer, nas formas que o movimento
operário assumiu, a resposta à questão
social do capitalismo industrial.
MATERIAL A UTILIZAR

Folha de Prova; esferográfica de cor azul ou preta.
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