
1. INTRODUÇÃO 

Esta informação-exame visa dar a conhecer aos candidatos do Concurso Especial para Estudantes 

Internacionais sem Condições de Acesso os objetivos, os conteúdos, a estrutura, a cotação e o 

material a usar na prova da componente específica de História, para ingresso nas Licenciaturas 

em Património Cultural e Arqueologia e em Arquitetura Paisagista (2022/23). 

 

2. OBJETIVOS E CONTEÚDOS 

A prova da componente específica de História avalia o conhecimento global dos examinados em 

relação à evolução da cultura europeia, de acordo com os seguintes conteúdos: 

 

1. Das origens da humanidade às primeiras cidades 

2. A Antiguidade Clássica e a matriz greco-latina da cultura europeia 

3. Os castelos, os mosteiros e as universidades 

4. Os estilos, românico e gótico 

5. A época do renascimento. O movimento cultural humanista 

6. A Reforma e a Contra-Reforma. O nascimento dos estados europeus e a nova conceção 

filosófica científica do mundo 

7. O iluminismo e a revolução francesa 

8. O barroco 

9. A revolução industrial, o progresso e a formação do mundo contemporâneo 
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3. ESTRUTURA  

A prova de História é constituída por duas partes: 

Parte A 

Nesta parte, o examinando deve optar, de um conjunto de tópicos apresentados, por desenvolver 

3 (três) deles. Não se pretende um conhecimento exaustivo de qualquer dos tópicos enunciados, 

mas tão só uma caracterização compreensiva dos 3 (três) escolhidos.  

Parte B 

A segunda parte integra um tema aberto e atual, com vista a permitir ao examinando construir 

livremente um texto expositivo-argumentativo em que revele a sua sensibilidade histórico-

cultural. 

 

4. COTAÇÃO DA COMPONENTE ESPECÍFICA DA PROVA  

A prova é classificada numa escala de zero a vinte valores, que se distribuem do seguinte modo:  

Parte A: 12 (doze) valores – 4 (quatro) para cada um dos tópicos, no total de 12 (doze) valores. 

Parte B: 8 (oito) valores, incidindo sobretudo na clareza, informação e coerência do texto. 

 

5. MATERIAL A UTILIZAR  

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de cor azul ou 

preta. Não é permitido o uso de lápis, lapiseira ou corretor. 

Não é permitida a utilização de dicionário para a realização da prova. 

 

6. INDICAÇÕES ESPECÍFICAS  

 

Bibliografia aconselhada 

Manuais de História do Ensino Secundário. 

 


