
 

 

                                                     Ensino Secundário Recorrente por Módulos Capitalizáveis 

      Matriz da Prova do Regime de Frequência Não Presencial 

Matriz do exame de História A  Módulo 3 (10.ºano)                                                                                                                             Duração da Prova: 90 minutos 

 CONTEÚDOS  OBJETIVOS COGNITIVOS GERAIS ESTRUTURA COTAÇÕES 
A Abertura Europeia ao Mundo: Mutações nos 
Conhecimentos, Sensibilidades e Valores nos 
Séculos XV e XVI. 
 
1. A Geografia cultural europeia de quatrocentos e 
quinhentos: principais centros culturais de 
produção e difusão de sínteses e inovações; o 
cosmopolitismo das cidades hispânicas – a 
importância de Lisboa e Sevilha. 
 

1. Localizar os principais centros culturais do 
Renascimento. 

2. Descrever as condições que permitiram a 
expansão cultural. 

3. Explicar a eclosão e difusão do Renascimento. 
4. Identificar as principais características do 

Renascimento. 
5. Identificar a Itália como berço do Renascimento. 
6. Reconhecer a importância dos Países Baixos. 
7. Identificar a importância de Lisboa e Sevilha no 

século XVI. 

 
Grupo I 

 
4 itens: 

1 de escolha múltipla 
2 de resposta curta 

1 de resposta restrita 
 

 
 
 
 
 

5+10+10+15 
___________ 

40 Pontos 

 
2. O alargamento do conhecimento do mundo 
- O contributo português: inovação técnica; 
observação e descrição da natureza. 
- A matematização do real; a revolução das 
conceções cosmológicas. 
 

 
8. Reconhecer o contributo português na abertura 

europeia ao Mundo. 
9. Identificar as inovações técnicas de navegação. 
10. Identificar os progressos realizados na cartografia. 
11. Reconhecer a importância da observação e 

descrição da Natureza. 
12. Avaliar a importância da matematização do real. 
13. Identificar a revolução das conceções 

cosmológicas. 

 
Grupo II 

 
4 itens: 

2 de escolha múltipla 
1 de resposta restrita 
1 de resposta curta 

 
 
 
 
 

20+20+20+20 
______________ 

80 Pontos 
 

 
3. A produção cultural. Distinção social e 
mecenato: o caminho aberto pelos humanistas; 
A reinvenção das formas artísticas. 
A Arte em Portugal: O Gótico-Manuelino e a 
afirmação das novas tendências renascentistas. 

 
14. Reconhecer a importância do mecenato. 
15. Explicar as regras de comportamento social. 
16. Identificar os caminhos abertos pelos humanistas. 
17. Caracterizar a produção cultural renascentista. 
18. Definir a reinvenção das formas artísticas. 

Grupo III 
 

4 itens 
2 de resposta curta 
1 de comparação 

1 escolha múltipla 
 

 
 

20+20+25+15 
______________ 

80 Pontos 
 

TOTAL: 200 Pontos 

Os três grupos têm por suporte documentos de natureza diversa, como, por exemplo, textos, imagens, dados quantitativos organizados em gráfico ou em quadro e mapas. 

Critérios de Correção: Organização da resposta / Rigor científico/ Utilização adequada das informações contidas nos documentos/ Aplicação de termos e conceitos 
específicos / Utilização de uma linguagem clara e logicamente ordenada. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES 


