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 ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS  
CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES 

AVALIAÇÃO EM REGIME NÃO PRESENCIAL 
MATRIZ DA PROVA DE EXAME DE HISTÓRIA A                                 

Módulos 1 – 2 - 3 
Duração da Prova: 135 minutos 

  

_______________________________________________________________   
  

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de avaliação interna da 
disciplina de História A, do Ensino Recorrente, sistema de módulos do regime não presencial. 
As informações sobre a prova apresentada neste documento não dispensam a consulta da 
legislação em vigor. 
 
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos para que fiquem devidamente informados 

sobre a prova que irão realizar.  

    
 

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (com enfoque para as 

Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada. 

 

Caracterização da prova  

A prova tem uma versão. 

A prova está organizada por grupos de itens. 

� Grupo 1 – 40 pontos 

� Grupo 2 – 60 pontos 

� Grupo 3 – 100 pontos 

A prova é cotada para 200 pontos.  

 

 

 

DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE MARCO 

DE CANAVESES (150745) 
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Conteúdos e Estrutura da Prova 

Módulo I - RAÍZES MEDITERRÂNICAS DA CIVILIZAÇÃO EUROPEIA – CIDADE, CIDADANIA E 

IMPÉRIO NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA 

*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;  

*Identificar/aplicar os conceitos: urbe; império; cidadão; Direito; urbanismo; romanização; 

civilização; época clássica. 

Módulo II – DINAMISMO CIVILIZACIONAL DA EUROPA OCIDENTAL NOS SÉCULOS XIII A XIV – 

ESPAÇOS, PODERES E VIVÊNCIAS 

*Compreender que o senhorio constituía a realidade organizadora da vida económica e social 

do mundo rural, caracterizando as formas de dominação que espoletava;  

*Contextualizar a autonomização e independência de Portugal no movimento de expansão 

demográfica, económica, social e religiosa europeia;  

*Demonstrar a especificidade da sociedade portuguesa concelhia, distinguindo a diversidade de 

estatutos sociais e as modalidades de relacionamento com o poder régio e os poderes 

senhoriais;  

*Enquadrar os privilégios e as imunidades no exercício do poder senhorial;  

*Interpretar a afirmação do poder régio em Portugal como elemento estruturante da coesão 

interna e de independência do país; 

*Identificar/aplicar os conceitos: concelho; senhorio; vassalidade; imunidade; monarquia 

feudal; Cortes/parlamento; época medieval. 

 

Módulo III – A ABERTURA EUROPEIA AO MUNDO – MUTAÇÕES NOS CONHECIMENTOS, 

SENSIBILIDADES E VALORES NOS SÉCULOS XV E XVI 

*Reconhecer o papel dos portugueses na abertura europeia ao mundo e a sua contribuição 
para a síntese renascentista;  
*Demonstrar que o império português foi o primeiro poder global naval;  
*Reconhecer que o contributo português se baseou na inovação técnica e na observação e 
descrição da natureza, abrindo caminho ao desenvolvimento da ciência moderna;  
*Demonstrar que as novas rotas de comércio intercontinental promoveram a circulação de 
pessoas e produtos, influenciando os hábitos culturais à escala global;  
*Reconhecer que a prosperidade das potências imperiais se ficou também a dever ao tráfico 
de seres humanos, principalmente de África para as plantações das Américas;  
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*Identificar/aplicar os conceitos: navegação astronómica; cartografia; experiencialismo; 

globalização.  

 

*Identificar na produção cultural renascentista europeia e portuguesa as heranças da 

Antiguidade Clássica assim como as continuidades e ruturas com o período medieval;  

*Reconhecer a retoma renascentista da conceção antropocêntrica e da perspetiva matemática 

no urbanismo, na arquitetura e na pintura;  

*Analisar a expressão naturalista na pintura e na escultura;  

*Problematizar a produção artística em Portugal: do gótico-manuelino à afirmação das novas 

tendências renascentistas;  

*Desenvolver a sensibilidade estética, através da identificação e da apreciação de 

manifestações artísticas e/ou literárias do período renascentista;  

*Identificar/aplicar os conceitos: Renascimento; humanista;  

antropocentrismo; classicismo; naturalismo; perspetiva; Manuelino. 

*Interpretar a reforma protestante como movimento de humanização e individualização das 

crenças e a contrarreforma católica enquanto resposta aquela;  

*Caracterizar as principais igrejas reformadas;  

*Avaliar o impacto da reforma católica na sociedade portuguesa;  

*Identificar/aplicar os conceitos: Reforma; contrarreforma; heresia; dogma; sacramento; 

inquisição; época moderna; identidade. 

 

Tipologia de exercícios 

 
A prova é constituída por três grupos com questões do tipo resposta curta, escolha múltipla, 

associação e interpretação baseada em dados fornecidos em texto, figuras, tabelas, gráficos, 

mapas ou esquemas. A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de 

construção (por exemplo, resposta extensa). 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, imagens, mapas, 

tabelas e gráficos. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a 

mais do que um dos domínios das Aprendizagens Essenciais. 

 

 

Critérios gerais de classificação  

  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação apresentados para cada item.  
A ausência de resposta ou uma resposta totalmente ilegível terá a cotação zero.  
A prova avaliará a utilização do vocabulário científico adequado e a utilização de uma linguagem 
escrita rigorosa.  
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Terão cotação zero as respostas que:  
-numa escolha múltipla ou correspondência indiquem mais alternativas que as pedidas;  
-não correspondam ao contexto da pergunta.  
Nos itens de correspondência e verdadeiro e falso, a classificação será atribuída de acordo com 
o nível de desempenho.  
Nos itens relativos a sequências, só será atribuída cotação se a sequência estiver integralmente 
correta.  
 

Material 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial).   

O examinado apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor.  

  

Duração  

A prova tem a duração de 135 minutos. 

  

  

  


