MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

HISTÓRIA A - 12.º Ano
Duração da Prova:
120 minutos
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS

CONTEÚDOS

02 de fevereiro de 2018
ESTRUTURA

COTAÇÕES

Questões de resposta
fechada.

GRUPO I
40p

Questões de resposta
fechada e curta

GRUPO II
50p

Questões de resposta
fechada, curta e aberta.

GRUPO III
50p

Questões de resposta
fechada, curta e aberta.

GRUPO IV
60p

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO

Analisar a implantação do Liberalismo em
Portugal.
Analisar o novo ordenamento político pós
Revolução Liberal.
Analisar a geografia política após a
Primeira Guerra Mundial.
Avaliar a eficácia da Sociedade das
Nações.
Explicar a implantação do marxismoleninismo na Rússia.
Avaliar o impacto do modelo soviético.
Analisar a regressão do demoliberalismo.
Explicar o impacto do socialismo
revolucionário.

A Implantação do Liberalismo em Portugal
Um novo equilíbrio global.

Explicar as dificuldades económicas e
radicalização dos movimentos sociais.

A implantação do marxismo-leninismo na
Rússia.

Explicar a emergência de autoritarismos.
A regressão do demoliberalismo.
Analisar as mutações nos comportamentos
e na cultura.
Avaliar o impacto dos movimentos
feministas.

Mutações nos comportamentos e na
cultura.
Portugal no primeiro pós-guerra.

Explicar as novas conceções científicas.

A Grande Depressão e o seu Impacto
Social.

Analisar as vanguardas.
AS opções totalitárias.
Analisar as dificuldades económicas e a
instabilidade política e social.

A resistência das democracias liberais.

Explicar a falência da 1.ª República

A dimensão social e política da cultura.

Analisar as tendências culturais entre o
naturalismo e as vanguardas.

Portugal: O Estado Novo.

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.

Analisar a Grande Depressão e o seu
impacto social.
Explicar a ascensão dos fascismos.
Explicar o funcionamento do estalinismo.
Analisar a resistência das democracias
liberais.
Analisar a cultura de massas e o desejo de
evasão.
Explicar as preocupações sociais na
literatura e na arte.
Analisar Portugal e o Estado Novo.
MATERIAL A UTILIZAR

Folha de Prova; esferográfica de cor azul ou preta.

OBSERVAÇÕES

-

Undi al.
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