Matriz da Prova de Equivalência do Módulo 1- A cultura da Ágora
História da Cultura e das Artes
Duração da Prova 100 minutos
Material necessário: Folha de teste; caneta indelével preta ou azul

Ano 2022 / 2023
Conteúdos

* A Cultura da Ágora
*O século V a.C., o
século de Péricles
*A polis de Atenas
*A organização do
pensamento
*Biografia de Péricles
*A Batalha de Salamina
*A arte grega:
- A arquitetura;
- A escultura;
- A cerâmica e a pintura

Professor(a):Ana Pereira

ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Aprendizagens Essenciais
* Compreender a existência de ruturas culturais e
estéticas nos Séc. XX e XXI, como ponto de partida
para a própria abordagem da disciplina e como conceito
a ter em linha de conta em diferentes períodos da
História.
* Reconhecer a Grécia como berço do urbanismo
ocidental, avaliando e relacionando o impacto dos
diversos espaços públicos de Atenas, nomeadamente a
Ágora e a Acrópole, com a vida da pólis, o diálogo, o
comércio, a política, a razão.
* Identificar diferenças e pontos de contacto entre a vida
quotidiana do presente e a ateniense.
* Compreender o objeto artístico como fonte do seu
tempo histórico.
* Avaliar o contributo do arquiteto, do ceramista e do
autor de teatro na transformação e documentação do
mundo grego.
* Compreender a harmonia e a proporção, a partir da
análise do Parthenon e do templo de Athena Niké: as
ordens arquitetónicas como sistema racional de
construção.
* Compreender a construção identitária da sociedade
grega clássica – os deuses e o Olimpo, os heróis,
enquanto homens com poderes de deuses; a importância
dos mitos, dos sentimentos, das virtudes e da razão.
* Caraterizar democracia e representação.
* Avaliar o contributo de Péricles (c. 495-429 a.C.) para
a consolidação da democracia.
* Referir o carácter cívico, sagrado e de formação moral
do teatro grego.
* Reconhecer a cerâmica como arquivo de imagens da
civilização grega.

Estrutura/Questões
GRUPO I
1. Questão de resposta curta
2. Questão de escolha múltipla
3. Questão de resposta restrita
4. Questão de escolha múltipla

Cotação/
Pontuação
10 pontos
10 pontos
20 pontos
10 pontos
Total:
50 pontos

GRUPO II
1. Questão de escolha múltipla
2. Questão de resposta restrita
3. Questão de escolha múltipla
4. Questão de resposta restrita

10 pontos
25 pontos
10 pontos
20 pontos
Total:
65 pontos

GRUPO III
1. Questão de escolha múltipla
2. Questão de associação
3. Questão de resposta restrita
4. Questão de resposta extensa

10 pontos
15 pontos
20 pontos
40 pontos
Total:
85 pontos
TOTAL: 200
pontos

OBJETO DA
AVALIAÇÃO

Critérios gerais de
classificação

- A prova tem
por referência o
Programa em
vigor.

-Nos itens de
escolha múltipla, a
transcrição do texto
da opção escolhida é
considerada
equivalente à
indicação da letra
correspondente.

- A prova incide
sobre os
conteúdos
considerados de
aprofundamento
contidos na
matriz e os
conceitos
estruturantes
comuns fixados
nos temas que
integram o
programa.

- Nos itens de
resposta restrita ou
extensa, as respostas
que não apresentem
os termos ou as
interpretações
constantes nos
critérios específicos
são classificadas em
igualdade de
circunstâncias com
aquelas que os
apresentem, desde
que o seu conteúdo
seja cientificamente
válido, adequado ao
solicitado e
enquadrado pelos
documentos
curriculares de
referência.

