
 
Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora 

Curso Profissional de Técnico de Multimédia – 1º B 

Ano Letivo 2018/2019 

Matriz de Exame da Disciplina de HISTÓRIA da CULTURA e das ARTES 

Módulo: 2 – A Cultura do Senado                                                                                                                       Modalidade da Prova: Escrita 

 
 

 

Tempo de Duração da Prova: 90 minutos                                              Material Permitido: Caneta ou Esferográfica azul/preta 

1 de 2 

 

Conteúdos Competências Objetivos/Conteúdos  Estrutura da Prova 
 

     Critérios de Correção 

                                     

Cotações 

 

I 

A Cultura do Senado 

Tronco Comum 

A lei e a ordem do 
Império 

- O Século I a. C./d. C., 
o século de Augusto. 

- Roma. 

- O Senado. 

- O Ócio 

- O incêndio de Roma 
por Nero. 

 

 

 

- Compreender o objecto 
artístico como documento/ 
Testemunho do seu tempo 
Histórico. 

 
- Evidenciar uma atitude 
crítica enquanto recetor de 
objectos de cultura. 
 
- Mobilizar os 
conhecimentos adquiridos 
na disciplina para criticar a 
realidade contemporânea. 
 
- Enquadrar as categorias 
de cada área artística na 
análise conjuntural do 
tempo e do espaço 
(histórico e cultural) para 
desenvolver referenciais  

 específicos da sua área. 
 

 
 

 - Avaliar o papel do 
imperador Octávio César 
Augusto na reunificação do 
Império romano. 
 
- Caraterizar Roma nas suas 
vertentes: arquitectónica e 
urbanística, 
 
- Reconhecer o papel do 
Senado como principal 
órgão político. 
 
- Caracterizar o estilo de 
vida romano. 
 
- Contextualizar o incêndio 
de Roma.  
 
 

 

I Grupo 

Item aberto de composição 
extensa 

 

II Grupo 

Item aberto de composição 
extensa 

 

III Grupo 

Itens fechados 

2 Itens de resposta aberta  

 

 

 

 
-As respostas ilegíveis ou 
que não possam ser 
claramente identificadas 
são classificadas com zero 
pontos; 
-Se o examinando 
responder a um mesmo 
nível mais do que uma vez, 
deve ser apenas 
considerada a primeira 
resposta; 
- Nos itens de resposta 
aberta que impliquem a 
produção de um texto, a 
classificação a atribuir 
traduz a avaliação 
simultânea das 
competências específicas 
da disciplina e das de 
comunicação em língua 
portuguesa e deverá 

 
 

I Grupo 
 

    50 Pontos 
 
 

 
     II Grupo 

 
    40 Pontos 

 
 

    III Grupo 
 

40 Pontos 
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II 

Tronco Específico 

 A Arte Romana: entre 
o belo e o útil 

- A arquitectura: a 
utilidade e a 
grandiosidade. 

- A escultura: 
individualismo, 
realismo e 
idealização. 

- A pintura e o 
mosaico: a vida 
enquanto forma de 
arte. 

Casos práticos 

- A coluna de Trajano. 

- Os frescos de 
Pompeia. 

- O Anfiteatro Flávio 
em Roma (72 a. C.) 

 
- Mobilizar os 
conhecimentos adquiridos 
de modo a preservar e 
valorizar o património 
artístico e cultura. 
 
- Interiorizar a defesa do 
património como ato de 
cidadania. 

- Caracterizar a arquitectura 
romana nas suas vertentes 
de utilidade e de 
grandiosidade. Exemplificar. 
 
- Avaliar as influências da 
escultura grega na escultura 
romana. 
 
- Caracterizar as técnicas e 
as temáticas da pintura e do 
mosaico. 
 
- Caracterizar a coluna de 
Trajano. 
 
- Caracterizar as fases da 
pintura de Pompeia. 
 
- Caracterizar o Coliseu de 
Roma (Anfiteatro de Flávio) 
 
 

 

 

 

 

 

 

IV Grupo 

4 Itens de resposta aberta 

 
responder ao que é 
solicitado na pergunta; 
 
- Nos itens fechados de 
resposta curta igualmente 
só serão considerados 
para classificação os 
elementos que respondam 
ao que é solicitado na 
pergunta. 

 
 
 
 
 
 
 

IV Grupo 

70 Pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total=200 Pontos 

 


