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Módulo 3: A Abertura Europeia ao Mundo – Mutações nos conhecimentos, sensibilidades e valores nos 
séculos XV e XVI 

 
 
1. Objecto de avaliação: conteúdos do módulo 3 do Programa de História A.  
 
2. Caracterização da prova 
 
2.1. Duração: A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
2.2. Conteúdos 
 
 

Grupos Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

I 

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 – importância de Lisboa e Sevilha. 
 
2. O alargamento do conhecimento do mundo 
- O contributo português: inovação técnica; observação e descrição da natureza. 
- A matematização do real; a revolução das concepções cosmológicas 
 

60 pontos 

II 

3. A produção cultural 
3.1. Distinção social e mecenato 
- A ostentação das elites cortesãs e burguesas. O estatuto de prestígio dos intelectuais e 
artistas. 
- Portugal: o ambiente cultural da corte régia. 
3.2. Os caminhos abertos pelos humanistas 
- Valorização da antiguidade clássica e consciência da modernidade; a afirmação das 
línguas nacionais. 
- Individualismo, espírito crítico, racionalidade e utopia. 
3.3. A reinvenção das formas artísticas 
- Imitação e superação dos modelos da antiguidade. 
- A centralidade do observador na arquitectura e na pintura: a perspectiva matemática; a 
racionalidade no urbanismo. A expressão naturalista na pintura e na escultura. 
- A arte em Portugal: o gótico-manuelino e a afirmação das novas tendências 
renascentistas. 

 

60 pontos 

III 

4. A renovação da espiritualidade e religiosidade 
4.1. A Reforma Protestante 
- Individualismo religioso e críticas à Igreja Católica. A ruptura teológica. 
- As igrejas reformadas. 
4.2. Contra Reforma e Reforma Católica 
- Reafirmação do dogma e do culto tradicional. 
- A reforma disciplinar; o combate ideológico. 
- O impacto da reforma católica na sociedade portuguesa. 
 
5. As novas representações da humanidade 
- O encontro de culturas e as dificuldades de aceitação do princípio da unidade do género 
humano: evangelização e escravização; os antecedentes da defesa dos direitos humanos. 

 

80 pontos 

 
 
2.3. A prova é cotada para 200 pontos. 
 
 
2.3.1. Os itens da prova exigem a análise dos documentos apresentados. 
 
2.3.2. Os documentos que constituem suporte de análise para a resposta aos itens podem apresentar 
perspectivas diferentes e possibilitam o estabelecimento de inter-relações, em ordem ao esclarecimento de 
uma problemática decorrente de uma ou mais unidades do módulo. 



 
2.3.3. Nos itens que apresentam a instrução «com base em», a construção das respostas deve mobilizar os 
elementos/dados presentes, explícita ou implicitamente, no(s) documento(s).  
 
2.3.4. Nos itens que apresentam a instrução «a partir de» é igualmente obrigatória a mobilização de dados 
contidos no(s) documento(s), embora a resposta não se limite a esses elementos. 
 
 
3. Critérios gerais de classificação 
 
3.1. Respostas 
 
3.1.1. A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação apresentados para cada item. 
 
3.1.2. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 
 
 
3.2. Níveis de desempenho 
 
3.2.1. Os critérios de classificação são organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 
corresponde uma dada pontuação. 
 
3.2.2. A classificação traduz a avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da 
comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

 
 

Níveis Descritores 
 

3 
Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com 
erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 
 

2 
Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 
ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 
 

1 
Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de 
ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido. 
 

 
 
3.2.3. No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a 
classificação a atribuir é zero pontos. Neste caso, não é classificado o desempenho no domínio da 
comunicação escrita em língua portuguesa 
 
4. Material 
 
4.1. O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 
preta. 
 
4.2. As respostas são registadas em folha própria – a folha de respostas disponível na Escola 
 
4.3. Não é permitido o uso de corretor. 
 

 
 


