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CAPACIDADES CONHECIMENTOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

Interpretar documentos escritos; 
  

Relembrar que o conhecimento histórico 
se constrói com informação fornecida por 

diversos tipos de fontes: materiais, escritas 
e orais; 

 
Reconhecer no fabrico de instrumentos e 
no domínio sobre a natureza momentos 

cruciais para o desenvolvimento da 
Humanidade; 

 
Compreender a existência de diferentes 

sentidos de evolução nas sociedades 
recoletoras/caçadoras e agropastoris, 
estabelecendo comparações com as 

sociedades atuais; 
 

Relacionar ritos mágicos/funerários com 
manifestações artísticas; 

 
Compreender como se deu a passagem de 
um modo de vida recoletor para um modo 

de vida produtor; 
 

Identificar/aplicar os conceitos: modo de 
vida recoletor; modo de vida produtor; 

nomadismo; sedentarização; megalitismo; 
arqueologia; Paleolítico; Neolítico; arte 
rupestre; ritos mágicos; milénio; fonte 

histórica; periodização. 
 

Relacionar a organização socioeconómica 
e política institucional das primeiras 

civilizações urbanas com os recursos 
existentes nos espaços em que se 

implantaram; 
 

Destacar contributos dessas civilizações 
para a civilização ocidental, identificando a 

permanência de alguns deles na 
atualidade; 

 
Diferenciar formas de escrita e suportes 

utilizados para gravar mensagens escritas, 
no passado e na atualidade; 

 
Identificar/aplicar os conceitos: núcleo 
urbano; acumulação de excedentes; 

sociedade estratificada; poder sacralizado; 
politeísmo; monoteísmo; escravatura; 
escrita figurativa; escrita alfabética. 

Domínio do Conhecimento: 
 

Das sociedades recoletoras às primeiras 
sociedades produtoras 

 
 

Contributos das primeiras civilizações (a 
partir de exemplos de uma civilização dos 

Grandes Rios) 

Questões de resposta curta, 
fechada e aberta. 

100p 

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. 

 

MATERIAL A UTILIZAR Folha de Prova GPS; esferográfica de cor azul ou preta.  

OBSERVAÇÕES - 
 


