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Informação-Prova Extraordinária de Avaliação 

Publicitada a 5 de junho de 2020 

Prova História da Cultura e das Artes  10º Ano de Escolaridade  

Prova: Escrita  
      

Duração da Prova: 120 minutos | Tolerância: sem tolerância 

 

I – Objeto de avaliação 

 

Objetivos: 
Situar cronologicamente as principais etapas da evolução humana que enquadram fenómenos culturais e 
artísticos (Indicador Tempo);  
Reconhecer o contexto geográfico dos diversos fenómenos culturais e artísticos (Indicador Espaço) 
Compreender a ação individual como determinante apreciação dos diversos processos históricos, culturais e 
artísticos (Indicador Biografia); 
Valorizar o local como cruzamento de múltiplas interações (culturais, políticas, económicas ou sociais) 
(Indicador Local);  
Relacionar um tempo breve, de natureza especialmente marcante, com o contexto em que se inscreve 
(Indicador Acontecimento); 
Identificar os elementos estruturantes que caracterizam a singularidade da cultura de cada época (Indicador 
Síntese); 
Reconhecer o objeto artístico como produto e agente do processo histórico-cultural em que se enquadra 
(Indicador Caso Prático);  
Identificar e caracterizar imagens, obras, artistas, estilos, movimentos, técnicas, períodos artísticos, 
conceitos e noções, personalidades e acontecimentos relevantes de uma época, ruturas e revivalismos; 
Contextualizar, no tempo e no espaço, objetos artísticos, integrando-os no conjunto da produção dos seus 
autores e nos valores estéticos e sociais em que se inscrevem; 
Analisar a especificidade técnica e formal de um objeto artístico; 
Comentar, interpretar, relacionar e analisar documentos iconográficos, fontes escritas ou textos 
historiográficos, utilizando a terminologia ou o vocabulário específico da História da Cultura e das Artes. 
Conteúdos: 
Módulo 1: A Cultura da Ágora  
- Tronco Comum* 
- A Arquitetura Grega 
- A Escultura Grega 
- A Cerâmica e a Pintura Grega 
- Casos Práticos 
Módulo 2: A Cultura do Senado  
- Tronco Comum* 
- A Arquitetura Romana 
- A Escultura Romana 
- A Pintura e o Mosaico 
- Casos Práticos 
Módulo 3: A Cultura do Mosteiro 
- Tronco Comum* 
- A Arquitetura Românica 
- A Escultura Românica 
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- As artes da cor: pintura, mosaico, iluminura 
- A Europa sob o signo de Alá 
Módulo 4: A Cultura da Catedral 
- Tronco Comum* 
- A Arquitetura Gótica 
- A Escultura Gótica 
- A Itália e a Flandres 
- O Gótico Cortesão 
- Ainda sob o signo de Alá 
- Casos Práticos 

* Corresponde a Tempo; Espaço; Biografia, Local; Acontecimento; Sínteses e Casos Práticos. 

 

II – Características e estrutura da prova 

 

A prova apresenta grupos de itens. 
Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos: textos, imagens, plantas, 
mapas, cronologias, fotografias e esquemas, entre outros. 
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina.  
Os itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 
módulos do programa. 
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos módulos do programa da disciplina. 
Itens de seleção - 3 a 10 itens  (5 a 10 pontos por item) 
- Escolha múltipla e/ou 
- Associação e/ou 
- Transcrição 
Itens de construção - 3 a 9 itens 
- Resposta restrita   (10 a 25 pontos por item) 
- Resposta extensa   (25 a 50 pontos por item) 
     (Total: 200 pontos) 
 

 
    

III – Critérios gerais de classificação 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 
apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  
Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for 
possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. Se for apresentada mais do que uma 
resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar.  
Itens de seleção 
As respostas aos itens de seleção podem ser classificadas de forma dicotómica ou por níveis de 
desempenho, de acordo com os critérios específicos. No primeiro caso, a cotação total é atribuída às 
respostas corretas, não havendo lugar a classificações intermédias. No caso da classificação por níveis de 
desempenho, a cada nível corresponde uma dada pontuação, de acordo com os critérios específicos.  
Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à 
indicação da letra ou do número correspondente.  
Itens de construção 
A classificação das respostas aos itens de resposta restrita e aos itens de resposta extensa que envolvam a 
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produção de um texto tem em conta os tópicos de resposta apresentados, a utilização da terminologia 
específica da disciplina e a interpretação dos documentos. Na classificação das respostas a estes itens, a 
citação e a transcrição dos textos só são consideradas se servirem de suporte à argumentação apresentada.  
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados 
por níveis de desempenho ou por parâmetros. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 
pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de 
entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é 
classificada com zero pontos.  
Nos itens de resposta restrita cujos critérios de classificação se apresentam organizados por parâmetros, a 
classificação a atribuir à resposta resulta da soma das pontuações atribuídas aos parâmetros seguintes: (A) 
Conteúdos; (B) Utilização da terminologia; (C) Interpretação de documentos.  
Nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados de acordo com os 
parâmetros seguintes: (A) Conteúdos temáticos; (B) Organização de conteúdos, terminologia específica da 
disciplina e comunicação; (C) Interpretação de documentos. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de 
desempenho em (A) Conteúdos temáticos é classificada com zero pontos no parâmetro (C) Interpretação de 
documentos. A classificação a atribuir à resposta resulta da soma das pontuações atribuídas aos diferentes 
parâmetros. As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes nos 
critérios específicos de classificação 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. 

 
 

IV – Duração e material autorizado 

 

Duração da prova 
120 minutos 
Material autorizado 
Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  
As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino.  
Não é permitido o uso de corretor. 

 
 
 
 
 


