
Matriz da Prova de Equivalência do Módulo 2- A  Cultura do Senado
História da Cultura e das Artes

Duração da Prova 100 minutos
Material necessário: Folha de teste; caneta indelével preta ou azul

Ano 2022 / 2023 ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL Professor(a):Ana P���i��

Conteúdos Aprendizagens Essenciais Estrutura/Questões
Cotação/

Pontuação
OBJETO DA
AVALIAÇÃO

Critérios gerais de
classificação

*A Cultura do
senado

*O século I a.C., o
século de Augusto

*Roma: o modelo
urbano no Império

*O Senado: os
senadores e o cursus
honorum

*A língua, o direito,
o ócio
Biografia de Octávio

*O incêndio de
Roma

*A arte romana:
-A arquitetura;
- A escultura;
-A pintura e o
Mosaico

* Identificar alguns acontecimentos dos Séc.
Ia.C./Id.C marcantes para a cultura europeia.
* Contextualizar e interpretar as principais realizações
de Octávio César Augusto (63 a.C.-14 d.C.).
* Explicar o modelo urbano desenvolvido nas cidades
romanas: ruas, praças, templos, casas, banhos, o
Coliseu.
* Relacionar a monumentalidade da arquitetura e do
urbanismo romanos com a expansão imperial,
identificando tipologias dos edifícios públicos.
* Identificar na civilização romana as estruturas do
poder e do
bem-estar.
* Compreender, a partir de edifícios públicos e
privados, que tipo de cultura do ócio foi desenvolvido
pelos romanos.
* Analisar as características formais e estéticas da
escultura romana e as suas dimensões de
individualismo, realismo e idealização.
* Inferir as características essenciais da pintura
romana a partir da análise de exemplos dos frescos de
Pompeia.
* Especificar as características da arte do mosaico.
* Analisar o contributo do escultor, do pintor e do
arquiteto-engenheiro na edificação dos espaços.
* Demonstrar o papel comemorativo, utilitário e
ornamental das artes.

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

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

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

10 pontos
10 pontos
20 pontos
10 pontos

Total:
50 pontos

10 pontos
25 pontos
10 pontos
20 pontos

Total:
65 pontos

10 pontos
15 pontos
20 pontos
40 pontos

Total:
85 pontos

TOTAL:
200 pontos

- A prova tem
por referência o
Programa em
vigor.

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

- 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.


