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Objeto de avaliação 
(Aprendizagens e Competências) 

Estrutura Cotações 
Critérios de 

classificação 

TEMA B- A 
HERANÇA DO 

MEDITERRÂNEO 
ANTIGO 

 
 

B2. O mundo 
romano no apogeu 

do Império 

Tratamento de informação/ utilização de fontes 
- Interpretar documentos diversos para 
caracterizar a sociedade e civilização romana. 
 
Compreensão histórica – Contextualização 
- Referir os meios de integração dos povos 
dominados no Império; 
- Caracterizar a economia romana; 
- Identificar os órgãos políticos do regime 
Imperial. 
- Relacionar o urbanismo com o desenvolvimento 
civilizacional do Império; 
- Caracterizar a romanização da Península Ibérica; 
 

 
Grupo I 

 
6 Questões 

 

 
30 Pontos 

 
Aspetos a 
valorizar: 
 
 Conhecimento/ 
relacionação dos 
conteúdos 
programáticos; 

 
 Capacidade de 
utilização/ 
seleção/ 
interpretação de 
informação a 
partir de 
documentos 
escritos, gráficos, 
tabelas, mapas, 
cartazes; 
 
 Adequação das 
respostas às 
questões 
formuladas; 

 
 Conhecimento 
dos contextos 
históricos 
específicos e sua 
integração 
espácio- 

TEMA E- EXPANSÃO 
E MUDANÇAS NOS 
SÉCULOS XV E XVI 

 
E2. Os novos valores 

europeus 
 

E2.1. O 
Renascimento e a 

formação da 
mentalidade 

moderna 
 

Tratamento de informação/ utilização de 
fontes 
- Inferir com base em fontes variadas os 
novos valores humanistas e identificar os 
principais meios de difusão cultural; 
 
Compreensão histórica – Temporalidade, 
Espacialidade. Contextualização 
- Justificar a origem do Renascimento em 
Itália; 
- Identificar os principais meios de difusão 
cultural; 
- Perceber o valor da experiência como fonte 
de conhecimento; 
- Caracterizar a arte do Renascimento; 
- Identificar os elementos clássicos dos 
monumentos renascentistas; 
- Caracterizar a arte portuguesa dos séculos 
XV e XVI; 

 
Grupo II 

 
6 Questões 

 
 

 
 

30 Pontos 
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MATERIAL A UTILIZAR:  Caneta de cor azul ou preta indelével.  
Será expressamente proibido o uso de borracha ou verniz corretor. 
Todas as respostas são realizadas na folha de exame. 

 
DURAÇÃO: A prova tem a duração de 90 minutos não podendo a sua aplicação ultrapassar este 

limite de tempo. 
 
 
 

 

TEMA I- A EUROPA E 
O MUNDO NO 
LIMIAR DO SÉCULO 
XX 
 
 
I2. Portugal: da 1ª 
República à Ditadura 
Militar 
 
 
 
 
 
 
 
J2. Regimes 
ditatoriais na Europa 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamento de informação/ utilização de fontes 
- Analisar mensagens diversificadas para 
caracterizar a ação governativa da 1ª República 
 
Compreensão histórica – Temporalidade, 
Espacialidade. Contextualização 
- Explicar o descontentamento dos portugueses 
em relação à monarquia; 
- Descrever a Revolução Republicana; 
- Identificar as medidas governativas da I 
República; 
- Justificar o golpe militar de 28 de maio de 1926; 
 
Tratamento de informação/ utilização de fontes 
- Interpretar documentos com objetivo de 
identificar o contexto sócio - económico de 
ascensão do Fascismo, Nazismo. 
 
Compreensão histórica - Contextualização 
- Justificar o avanço da extrema-direita na 
Europa; 
- Enunciar os princípios fundamentais do 
Fascismo; 
- Caracterizar a situação económica da Itália no 
pós-guerra; 
- Descrever a ascensão de Benito Mussolini ao 
poder; 
- Referir as dificuldades enfrentadas pela 
República de Weimar; 
- Identificar as características do Nazismo 
explicando os meios utilizados por Hitler para o 
consolidar;  
- Referir os meios repressivos e de inculcação de 
valores utilizados por aqueles regimes 
autoritários. 
 
Comunicação em História - Utilizar corretamente 
a Língua Portuguesa e o vocabulário específico da 
disciplina. (aplica-se a todos os grupos 
apresentados). 

 
Grupo III 

 
9 Questões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Todas as 
questões 

são de 
resposta 

obrigatória 
 

 
 

40 Pontos 
 
 
 
 
 

temporal; 
 
 Utilização 
correta de 
conceitos e 
vocabulário 
específico da 
disciplina; 

 
 Objetividade, 
clareza e 
concisão nas 
respostas. 


