
 

 

                   ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA-SINTRA 

                   MATRIZ DA PROVA DE CONCLUSÃO DE MÓDULO DE 
                    HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES 

11.º Ano de Escolaridade 

Ensino Recorrente por Módulos – MÓDULO 9 - A Cultura do Cinema 
 

 

                                                                                                                                                                 DURAÇÃO DA PROVA: 90 MINUTOS                     
                                                                                                                                                                 

COMPETÊNCIAS/OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

ESTRUTURA  
 

COTAÇÕES 
 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
- Situar cronologicamente as principais etapas 
da evolução humana que enquadram fenómenos 
culturais e artísticos específicos.  

 
- Reconhecer o contexto geográfico dos diversos 
fenómenos culturais e artísticos. 
 
- Compreender a acção individual como 
determinante na apreciação dos diversos 
processos históricos, culturais e artísticos.  
 
- Valorizar o local como cruzamento de múltiplas 
interacções (culturais, políticas, económicas ou 
sociais).  
 
- Relacionar um tempo breve, de natureza 
especialmente marcante, com o contexto em 
que se inscreve.  
 
- Identificar os elementos estruturantes que 
caracterizam a singularidade da cultura de cada 
época.  
 
- Reconhecer o objecto artístico como produto e 
agente do processo histórico-cultural em que se 
enquadra.  
 
- Integrar e valorizar elementos do património 
histórico português no quadro do património 
histórico mundial. 
 

 

Tronco Comum  
-1905-1960. Da Exposição dos Fauves à viragem 
dos anos 60. (Tempo); 
- Da Europa para a América. (Espaço); 
- O cinema. (Local); 
- O homem psicanalisado. (Síntese 1); 
- Ruturas. Autoritarismos e nacionalismos. Os 
horrores da época. Novos mundos emergentes e 
novas linguagens artísticas. (Síntese 2); 
- O Charlot (Biografia); 
- A descoberta da penicilina de Alexander 
Fleming (1928). (Acontecimento). 

 

 
GRUPO I 

 
Itens de 

verdadeiro/falso / 
Escolha múltipla ou 

Associação 
 

Perguntas de 
resposta breve 

 
 

 
 

75 PONTOS 

 

 
- Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é 
atribuída às respostas totalmente corretas. Todas as 
outras respostas são classificadas com zero pontos. 
 
- As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 
 
- Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo 
item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro 
lugar. 
 
- 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. 
 
• Utiliza em cada área artística o vocabulário próprio; 
 
• Analisa o objecto artístico na sua especificidade técnica e 
formal; 
 
• Reconhece o objecto artístico como documento/ 
/testemunho do seu tempo histórico.  
 
• Relaciona a evolução estética das formas com objectos 
artísticos de diferentes tempos e espaços. 
 
- A ambiguidade ou ilegibilidade da resposta implicarão a 
atribuição de zero pontos. 
 

- Serão anuladas as respostas que indiquem todas as 
opções como verdadeiras ou falsas. 

 

Tronco Específico: 
- As grandes ruturas. Sob o signo da provocação: 
Fauvismo, Expressionismo e Dadaísmo. 
- Os caminhos da abstracção formal: Cubismo e 
Futurismo; 
- A nova complexidade material. A arte abstracta 
como arte democrática: Abstracionismo, 
Suprematismo, Neoplasticismo, Arte Informal e 
Abstração Geométrica; 
- O regresso ao mundo visível: Realismos e 
Surrealismo; 
- Arte e função: a arquitectura e o design.  
- A arte portuguesa até aos anos 60: pintura, 
escultura e arquitectura. 
- Caso Prático 1 - «Ultimatum futurista às 
gerações portuguesas do século XX» de Almada 
Negreiros 
- Caso Prático 2 – «Guernica» de Pablo Picasso.  

 
GRUPO II 
 
Questionário - itens 
abertos de 
respostas curtas. 
 

 
 
75 PONTOS 
 
 

 
GRUPO III 
 
Item único de 
resposta aberta 
(com duas questões 
em alternativa) 

 
 
 
50 PONTOS 
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