MATRIZ
- PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO -

HISTÓRIA A – 11.º Ano de Escolaridade
Duração: 120 minutos
16 de novembro de 2021
Organizador/ Domínio

Conhecimentos, Capacidades e
Atitudes

Estrutura

Cotação

Critérios Gerais de Correção/
Classificação

Interpretar documentos escritos.
Analisar mapas e documentos iconográficos.
Relacionar conteúdos.
Justificar a extensão do direito de cidadania
romana enquanto processo de integração.
Distinguir formas de organização do espaço nas
cidades do Império tendo em conta as suas
funções cívicas, políticas e culturais.
Analisar a relevância do legado político e
cultural clássico para a civilização ocidental,
nomeadamente ao nível da administração, da
língua, do direito, do urbanismo, da arte e da
literatura.
Distinguir os instrumentos de aculturação
usados no processo de romanização da
Península Ibérica.

RAÍZES MEDITERRÂNICAS DA
CIVILIZAÇÃO EUROPEIA –
CIDADE, CIDADANIA E
IMPÉRIO NA ANTIGUIDADE
CLÁSSICA
O modelo romano

A EUROPA NOS SÉCULOS XVII
E XVIII – SOCIEDADE, PODER
E DINÂMICAS COLONIAIS
A População da Europa nos
séculos XVII e XVIII: crises e
crescimento
A Europa dos Estados
absolutos e a Europa dos
parlamentos
Triunfo dos Estados e
dinâmicas económicas nos
séculos XVII e XVIII

Identificar/aplicar os conceitos: urbe; império;
cidadão; Direito; urbanismo; romanização;
civilização; época clássica.
Caracterizar a economia pré-industrial.
Relacionar a economia pré-industrial com o
modelo demográfico antigo.
Avaliar a incidência da crise demográfica no
século XVII.
Explicar a alteração do regime demográfico
verificada na segunda metade do século XVIII.
Compreender os fundamentos da organização
política e social do Antigo.
Regime e as expressões que a mesma assumiu.
Demonstrar a existência de diversos estratos
sociais, de comportamentos e de valores.

Objetividade e capacidade de síntese;
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
20 a 50p
II GRUPO
30 a 70p
III GRUPO
40 a 120p
IV GRUPO
50 a 120p

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.

Analisar as razões do sucesso do absolutismo
joanino, relacionando-as com a criação e
desenvolvimento de um aparelho burocrático a
partir do século XVII.
Compreender a recusa do absolutismo na
sociedade inglesa à luz da fundamentação do
parlamentarismo na obra de Locke.
Identificar/aplicar os conceitos: Antigo Regime;
monarquia absoluta; ordem/estado;
estratificação social; parlamento.
Relacionar o equilíbrio político internacional
com o domínio de espaços coloniais
reconhecendo, nas práticas mercantilistas,
modos de afirmação das economias nacionais.
Enquadrar o arranque industrial ocorrido em
Inglaterra na transformação das estruturas
económicas.
Identificar/aplicar os conceitos: capitalismo
comercial; protecionismo; mercantilismo;
balança comercial; exclusivo colonial;
companhia monopolista; manufatura; bolsa de
valores; mercado nacional; revolução industrial.

IMP.CM.004-04

1/2

MATRIZ
- PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO -

Material Autorizado
Observações

IMP.CM.004-04

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