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1. Objeto de avaliação 

A prova de História tem por referência o programa de História em vigor para o 3º ciclo do Ensino Básico 

e as Metas Curriculares de História, permitindo avaliar os objetivos gerais, associados aos conteúdos e 

aos conceitos básicos. Relativamente aos conteúdos, apenas serão objeto de avaliação os seguintes: 

TEMA B – A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO  
- O Mundo Romano no Apogeu do Império.    

TEMA E – EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI 
- Renascimento, Reforma e Contrarreforma.    

TEMA I – A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 
- Portugal da 1ª república à ditadura Militar.  

TEMA J - DA GRANDE DEPRESSÃO À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

- Crise, ditaduras e democracia na década de 30.  

 
 

2. Características e Estrutura 

 
A prova é constituída por quatro grupos de itens, todos de resposta obrigatória. 
 
Os itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 

A prova inclui questões de seleção e de construção, de acordo com o quadro seguinte:  

Tipologia de Itens Número de 

Itens 

Cotação por Item 

(em %) 

Itens de seleção: 
Escolha múltipla; associação/correspondência; ordenação; 

verdadeiro/falso; complemento. 
8 a 12 2 a 10 

Itens de Construção: 
Resposta curta, resposta restrita, resposta extensa. 

8 a 12 2 a 20 

 

A cotação total da prova é de 100 %. 
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3. Critérios gerais de classificação 

- Usar uma linguagem clara e logicamente ordenada. 

- A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos específicos de 
classificação apresentados para cada item e é expressa por um número previsto na grelha de classificação. 

 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando a(s) resposta(s) que não 
deseja, deve ser considerada apenas a primeira resposta. 

 

QUESTÕES DE SELEÇÃO 

- Nas questões de seleção, no caso da ordenação, a cotação total do item só é atribuída às respostas em 

que a sequência apresentada esteja integralmente correta e completa; no caso da escolha múltipla, a 

cotação total só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta e no caso 
das questões de associação/complemento, a classificação é atribuída de acordo com o nível de 

desempenho. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita e extensa apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É 

classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio 

específico da disciplina. 

Nos critérios relativos a estes itens, estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. 

Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos 

consecutivos, deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea 

do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa. A avaliação do domínio da comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de acordo com 

os níveis de desempenho a seguir descritos. 

 

NÍVEIS DESCRITORES 

2 
Texto bem estruturado, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros 

esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

1 
Texto com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, 
cuja gravidade implique perda de alguma inteligibilidade e/ou de sentido.  

 

 

 

O aluno deve: 

 

- Utilizar vocabulário específico da História. 
  

- Aplicar conceitos. 

 

- Mobilizar corretamente as informações contidas nos documentos escritos e/ou nas imagens. 
 

- Distinguir o essencial do acessório. 
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4. Material 

 

Os alunos não podem responder no enunciado da prova. As respostas são registadas em folha própria do 

estabelecimento de ensino, fornecida no início da realização da prova. 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de lapiseira nem de corretor. 

 

 

 

 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite. 


