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1 de 1 

Conteúdos Objetivos Estrutura da Prova  Critérios Gerais de Correção Cotação 

 

A Europa das Linhas 

férreas. O engenheiro 

Gustavo Eiffel. 

A Gare: espaço onde tudo 

afluía. 

A 1ª Exposição Universal-

1851, Londres. Apologia do 

ferro, máquinas e novas 

tecnologias. 

A arquitetura do ferro em 

Portugal. 

 

 Analisar o contributo do ferro e do 

progresso técnico para as 

transformações sociais e culturais 

da época; 

 

 Compreender a importância da 

ação individual na revolução 

técnica, nos movimentos utópicos, 

nacionalistas e sociais; 

 

 

 Reconhecer o estatuto intelectual 

do engenheiro G. Eiffel; 

 

 Compreender o papel das artes 

visuais entre a ilustração do sonho 

e a captação do real. 

 

 

 

I Grupo 

2 Itens abertos 

 

II Grupo 

 

Item fechado 

Item aberto 

 

III Grupo 

 

2 Itens fechados 

1 Item aberto 

 

 

IV Grupo 

 

Item aberto 

Item fechado 

Item aberto 

-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 

 

   40 pontos 

 

 

    II Grupo 

 

    35 pontos 

 

 

    III Grupo 

 

    55 pontos 

 

 

    IV Grupo 

    70 pontos 

 

 

Total = 200 Pontos 

 


