MATRIZ TESTES DE AVALIAÇÃO SUMATIVA 3 – História A
(Questões de tipologia usada no exame)
Duração: 120 minutos
Data: 26 de janeiro 2018

12.º Ano
Conteúdos
10º Ano - Módulo 1
Raízes mediterrânicas da
civilização europeia

Objetivos
Cidade , Cidadania e Império na
Antiguidade
Cidadania e império no mundo romano

11º Ano – Modulo 4
II. A EUROPA DOS
ESTADOS ABSOLUTOS E A
EUROPA DOS
PARLAMENTOS

1. Reconhecer a importância política da
burguesia nas Províncias Unidas.
2. Explicitar a importância da teoria do
Mare Liberum

2.2. A Europa dos
parlamentos: sociedade e
poder político.

3. Compreender o processo de
instauração do parlamentarismo na
Inglaterra.

– Afirmação política da
burguesia nas Províncias
Unidas no século XVII. Grotius
e a legitimação do domínio
dos mares.

4. Identificar os momentos mais
importantes para a afirmação do
parlamentarismo.

– Recusa do absolutismo na
sociedade inglesa; Locke e a
justificação do
parlamentarismo.

5. Compreender os motivos que estão
na origem da guerra civil inglesa.
6. Reconhecer a importância de Oliver
Cromwell na guerra civil.
7. Explicitar em que consistiu a
Revolução Gloriosa.
8. Reconhecer a importância da
Declaração dos Direitos
9. Compreender a importância de John
Locke para a afirmação do
parlamentarismo.
10. Compreender a importância da
afirmação de parlamentos numa Europa
de Estados absolutos.

12º Ano – Modulo 7
I – AS TRANSFORMAÇÕES
DAS PRIMEIRAS DÉCADAS
DO SÉCULO XX
1.5. As dificuldades
económicas e a
instabilidade política e
social; a falência da Primeira
República

1. Relacionar os períodos de crise
gerados pelo capitalismo liberal com a
expansão de novas ideologias e com a
inflexão intervencionista dos Estados
democráticos.
2. Explicitar a importância da política
económica e social implementada nos
EUA para fazer face à crise do
capitalismo liberal.

Recursos
Manual
e
Apontamentos

Critérios
Relevância
relativamente à
questão
formulada no
item.
Rigor na
exploração das
fontes
(interpretação)
Correção na
transcrição de
excertos
pertinentes
como suporte de
argumentação.
Adequação da
resposta à
questão
proposta.
Domínio da
terminologia
específica da
disciplina.
Correção da
expressão
escrita
(ortografia e
sintaxe)

II – O AGUDIZAR DAS
TENSÕES POLÍTICAS E
SOCIAIS A PARTIR DOS
ANOS 30
2.2. As opções
totalitárias
– Os fascismos, teoria e
práticas: uma nova ordem
nacionalista, antiliberal e
antissocialista; elites e
enquadramento das
massas; o culto da força e
da violência e a negação
dos direitos humanos; a
autarcia como modelo
económico.
– O estalinismo:
planificação da
economia, coletivização
dos campos;
burocratização do
partido; repressão.

3. Caracterizar a ideologia fascista,
distinguindo particularismos e influências
mútuas.
4. Reconhecer as práticas políticas que
garantem aos fascismos a adesão das
massas.
5. Explicitar as práticas económicas
implementadas por Estaline no sentido de
edificar o socialismo.
6. Reconhecer o terror como uma prática
necessária à imposição do estalinismo.
7. Compreender os
condicionalismos internos e
externos que, em Portugal,
conduziram à falência do projeto
político e social da Primeira
República

