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Conteúdos Objetivos  Estrutura da Prova Critérios Gerais de Correção Cotação 

O salão: o seu contributo para a 

divulgação do pensamento e da 

ação. 

A Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão (1789). A 

proclamação de valores que 

anunciavam um tempo 

novo:“liberdade”,“igualdade” e 

“fraternidade”. As Luzes e os 

filósofos iluministas. 

O urbanismo da Baixa Pombalina/ 

expoente do racionalismo 

iluminista. 

O Neoclassicismo/triunfo das 

conceções iluministas. 

 

 Comparar o poder nos espaços 

monárquicos e a sua crítica e 

inversão no pensamento dos 

salões; 

 

 Compreender o “philosophe” 

enquanto criador de ideias de 

mudança; 

 

 

 Analisar a construção teórica de 

um modelo social; 

  

 

 Compreender a reconstrução da     

baixa pombalina de Lisboa à luz 

dos ideais de modernidade do 

despotismo iluminado. 

 

 Compreender as artes visuais nas 

suas relações com a cultura galante 

e o racionalismo. 

 

 

 

 

 I Grupo  

Item aberto de composição 

extensa 

Item fechado 

Item aberto 

 

II Grupo 

Itens fechados 

Item aberto 

 

 

III Grupo  

Item fechado 

Item aberto  

Item aberto de composição 

extensa 

 

 

IV Grupo 

Item aberto 

Item de composição extensa 

 

 

-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 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. 

 

I Grupo 

65 Pontos 

 

II Grupo  

30 Pontos 

 

III Grupo 

65 Pontos 

 

IV Grupo 

40 Pontos 

Total = 200 Pontos 

 


