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Tópicos de Resolução 
 

I.1.1 
> Opção B. 

 
I.1.2 
> Opção C. 
 

I.1.3 
> Culto ao deus Dionísio [ou Dioniso]. 
 

I.2.1 
> Na resposta, devem ser referidas quatro das funções seguintes, ou outras consideradas relevantes: 
1 – bancada: destinada aos espectadores; 
2 – orquestra: zona circular destinada ao coro; 
3 – palco ou cena: local onde decorre a acção dos intérpretes OU local que serve de camarim para os actores; 
4 – parodos: entrada lateral junto à orquestra. 
> Interpretação completa da figura e respectiva legenda. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 
II.1.1  
> Pártenon. 
 
II.1.2  
> Na resposta deve identificar-se a ordem dórica, justificando a resposta com pelo menos três dos seguintes aspectos: 
• decoração pouco abundante nos capiteis das colunas e no entablamento; 
• aspeto maciço, pesado e sóbrio; 
• o capitel das colunas é formado por ábaco e equino muitos simples e de formas geométricas; 
• as colunas não possuem bases individuais, antes estão envasadas no estilóbato (degrau superior do socalco); 
• friso dividido em métopas e tríglifos. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 
II.1.1  
> Templo Atena Niké. 
 
II.1.2  
> Na resposta deve identificar-se a ordem jónica, justificando a resposta com pelo menos três dos seguintes aspectos: 
• decoração abundante nos capiteis das colunas e no entablamento; 
• capiteis com ábaco simples e equino em forma de volutas enroladas em espiral; 
• as colunas possuem bases individuais; 
• friso contínuo; 
• arquitrave tripartida longitudinalmente. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 
II.1.3  
> Na resposta, devem ser referidas quatro das características seguintes, ou outras consideradas relevantes: 
• simplicidade estrutural; 
• planta rectangular; 
• uma única cella ou sala; 
• colunas jónicas; 
• friso contínuo decorado com relevos. 
> Interpretação completa da figura, por referência ao solicitado. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
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III.1.1  
> Figura 5: Período Helenístico. 
> Figura 6: Estilo Severo. 
> Figura 7: Período Arcaico. 
> Figura 8: Período Clássico. 
> Figura 9: Período Clássico. 
 
 
III.1.2  
> Na resposta devem identificar-se os períodos/estilo referidos na resposta anterior, justificando-a com pelo menos dois 
dos seguintes (ou outros considerados relevantes) aspectos para cada período/estilo: 
Período Arcaico: 
• situa-se cronologicamente entre os séculos IX e VI a. C.; 
• diversas influências: sobrevivências creto-micénicas e arte oriental; 
• a anatomia do corpo é apenas apontada esquematicamente; braços caídos ao longo do corpo; 
• a figura 7 é a representação de um kouros (representação de uma jovem nú), típica deste período. 
Estilo Severo: 
• situa-se cronologicamente entre os séculos V e IV a. C.; 
• estilo de transição entre o período arcaico e o período clássico; 
• escultura de bronze, material típico do estilo, com a representação de olhar fixo e atento. 
Período Clássico: 
• situa-se, em termos cronológicos, principalmente no séculos V a. C.; 
• definição do cânone da esculturas humanas. A figura 9 representa o cânone definido pelo autor; 
• elevado rigor anatómico, robustez e serenidade das figuras representadas nas figuras 8 e 9. 
Período Helenístico: 
• situa-se cronologicamente entre os séculos III a I a. C.; 
• realismo expressivo da escultura, dramático e livre, de efeito teatral; 
• a figura 5 é a representação de um grupo escultórico, típico do período, em vez de uma estátua individual. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 
IV.1.1 
> Na resposta deve referir-se que a ágora, praça pública das cidades gregas, desempenhava várias funções: 
• política – sede do governo e administração da cidade; 
• económica – mercado com lojas fixas, para actividades comerciais, oficinais e artesanais; 
• religiosa – templos e estátuas de deuses; 
• judicial – tribunais, que, reuniam nas stoas ou no areópago; 
• cívica – discussão livre e aberta à participação de todos os cidadãos interessados, valorizando-se a arte de bem 
falar em público e a racionalidade dos argumentos. 
> Interpretação completa do texto e da figura, por referência ao solicitado. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
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