MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

História - 9.º Ano
Duração da Prova:
60 minutos
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS

16 de outubro de 2017

CONTEÚDOS

ESTRUTURA

COTAÇÕES

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO

Interpretar documentos históricos.
Analisar
mapas
iconográficos.

e

documentos

Relacionar conteúdos.
Conhecer e compreender o imperialismo
do século XIX.
Identificar as principais potências coloniais
do século XIX, salientando a supremacia
europeia.
Relacionar o imperialismo do século XIX
com os processos de industrialização.
Explicar a importância da Conferência de
Berlim (1885) no processo de partilha do
continente africano.
Caracterizar as formas de domínio sobre
os territórios não autónomos no século
XIX.
Relacionar os princípios de ocupação
definidos na Conferência de Berlim com o
projeto português do Mapa Cor-de-Rosa e
o Ultimato Inglês.
Conhecer e compreender as causas e o
desenrolar da I Grande Guerra.
Relacionar a rivalidade económica e
colonial entre as grandes potências
industriais com a agudização das tensões
nacionalistas.

. Objetividade e capacidade de síntese;
A Europa e o Mundo no limiar do século
XX

Apogeu e declínio da influência europeia

As transformações políticas, económicas,
sociais e culturais do após guerra

Explicar o eclodir da I Grande Guerra.

Clareza da resposta tendo em atenção a
coerência, a adequação e a articulação
das ideias e/ou argumentos utilizados;
Questões de resposta curta,
fechada e aberta

100p

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.

Caracterizar sucintamente as frentes e as
fases da I Grande Guerra.
Referir os custos humanos e materiais da I
Grande Guerra.
Descrever sucintamente a participação de
Portugal na I Grande Guerra.
Conhecer as transformações geopolíticas
decorrentes da I Grande Guerra.
Enunciar as principais decisões dos
tratados de paz (com destaque para o
Tratado de Versalhes).
Identificar as principais alterações no mapa
político europeu do após guerra.
Referir os grandes objetivos da criação da
Sociedade das Nações (SDN).
Conhecer
e
compreender
transformações económicas do
guerra.

as
após

MATERIAL A UTILIZAR
OBSERVAÇÕES
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