MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

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

02 de Março de 2018

CONTEÚDOS

ESTRUTURA

COTAÇÕES

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO

Analisar a sociedade e o poder na Europa
nos séculos XVII e XVIII.
Compreender as dificuldades de
crescimento económico em Portugal - da
crise comercial de finais do século XVII à
política económica e social pombalina.
Valorizar o contributo dos progressos do
conhecimento e da afirmação da filosofia
das Luzes para a construção da

A Europa dos estados absolutos e a

Objetividade e capacidade de síntese;

Europa dos parlamentos.

Grupo I

fechada.

económicas nos séculos XVII e XVIII.

modernidade.
Identificar a Revolução Americana e
Francesa como momentos de rutura e de
mudança irreversível de estruturas.
Compreender o fenómeno revolucionário
liberal como afirmação da igualdade de
direitos e da supremacia do princípio da
soberania nacional sobre o da legitimidade
dinástica.
Compreender as dificuldades de
implementação da nova ordem liberal em

A construção da modernidade europeia.

Clareza da resposta tendo em atenção a

Questões de resposta

O triunfo dos estados e dinâmicas

Grupo II
Questões de resposta curta e

A Revolução Americana, uma revolução
fundadora.
A Revolução Francesa – paradigma das
revoluções liberais e burguesas.

fechada.
Grupo III
Questões de resposta curta,
fechada e aberta.
Grupo IV

Grupo I
30p
Grupo II
45p
Grupo III
75p
Grupo IV
50p

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

Questões de resposta

natureza científica, quer no domínio da

aberta.

expressão escrita em língua portuguesa.

A Implantação do Liberalismo em Portugal.

Portugal.
Analisar o novo ordenamento político e
socioeconómico em Portugal (1834-1851).

MATERIAL A UTILIZAR
OBSERVAÇÕES

IMP.CM.004-01

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