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Tópicos de Resolução 
 
I.1.1 
> Na resposta, é identificado o estilo arquitectónico: Românico. 
 
I.1.2 
> Opção (C). 
 
 
II.1.1 
> Na resposta, devem ser explicitados quatro dos aspetos seguintes, ou outros considerados relevantes: 

• os mosteiros constituíam núcleos de atividade cultural e artística, principalmente na execução de manuscritos e 
iluminuras, produzidos nas suas oficinas ou escritórios conventuais – scriptoria; 

• a iluminura constituiu a arte da cor mais elaborada do período românico, pois o scriptorium permitiu a 
especialização dos monges e uma produção dirigida a um público mais exigente e culto; 

• os monges copistas assumiram o papel de guardiães do saber, ao serviço da difusão do Evangelho e da 
conservação da herança cultural greco-latina; 

• a cópia e a ilustração de livros religiosos e dos clássicos permitiu preservar o conhecimento e o pensamento dos 
Antigos; 

• as iluminuras tinham como temas mais significativos as cenas bíblicas, as representações dos apóstolos e dos 
seus símbolos ou a representação do Cristo Pantocrator (Todo-Poderoso). 
> Integração, de forma oportuna e sistemática, dos dados da figura e do texto. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 
III.1.1 
> Na resposta, devem ser indicadas quatro das características seguintes, ou outras consideradas relevantes: 

• planta em cruz latina; 
• existência de um vasto nártex, que serve de entrada para a igreja; 
• três naves, uma nave central e duas naves laterais; 
• transepto profundo e saliente com capelas laterais; 
• existência de um deambulatório na abside. 

> Integração, de forma oportuna e sistemática, dos dados da figura e do texto. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
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