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1. Objeto de avaliação (Objetivos e Conteúdos)  

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de História A para o 12º ano e as áreas 

de competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo, 

nomeadamente, sobre as competências seguintes: 

 • identificação da informação expressa nos documentos apresentados; 

 • explicitação do significado de elementos presentes nos documentos;  

• análise de fontes diversas para comparação de informação; 

• transcrição seletiva de elementos dos documentos como suporte de argumentos; 

 • contextualização cronológica e espacial da informação contida nos documentos; 

• estabelecimento de relações entre a informação presente nos vários documentos e a 

problemática transversal ao conjunto de documentos; 

 • mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar 

documentos. 

Na prova, são avaliadas aprendizagens relativas aos temas/domínios e às aprendizagens 

essenciais/objetivos que se encontram discriminados na tabela 

Temas/Domínios Aprendizagens Essenciais/Objetivos 

Crises, embates ideológicos e 

mutações culturais na primeira 

metade do século XX 

As transformações das primeiras décadas do século XX 

Compreender as mudanças geopolíticas resultantes da rutura 

que constituiu a I Guerra Mundial; 

Analisar a construção do modelo ideológico socialista 

partindo dos antagonismos sociais e políticos que levaram à 

revolução de outubro de 1917; 
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Identificar/aplicar os conceitos: comunismo; marxismo 

leninismo; ditadura do proletariado; 

O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 

30 

Caracterizar os regimes fascista, nazi e estalinista, 

distinguindo os seus particularismos e realçando o papel 

exercido pela propaganda em todos eles; 

Analisar as perseguições efetuadas a judeus, ciganos, eslavos, 

homossexuais, opositores políticos e outros grupos, no 

quadro do totalitarismo nazi, caraterizado pela tentativa de 

um completo controlo racial, político, social e cultural dos 

indivíduos; 

Portugal e o Mundo, da 

Segunda Guerra Mundial ao 

início da década de 80 – opções 

internas e contexto 

internacional 

Portugal, do autoritarismo à democracia 

Relacionar a manutenção do regime do Estado Novo nos anos 

do após-guerra com a Guerra-Fria; 

Compreender que a realidade portuguesa do após guerra a 

1974 foi marcada pelo imobilismo político e pelo crescimento 

económico; 

Interpretar o surto industrial e urbano, a estagnação do 

mundo rural e os consequentes movimentos migratórios; 

Interpretar o fomento económico das colónias à luz da 

retórica imperial e do progressivo isolamento internacional; 

Analisar as fragilidades do marcelismo, nomeadamente o 

inconsequente reformismo político e o desgaste que a Guerra 

Colonial provocou no regime, interna e externamente; 

Compreender que a modernização da sociedade portuguesa 

nas décadas de 60 e 70, na demografia e nos 

comportamentos, constituiu-se como fator fundamental para 

a desagregação do regime; 

Descrever a eclosão da Revolução de 25 de Abril de 1974, o 

papel exercido pelo MFA e o processo de desmantelamento 

das estruturas de suporte do Estado Novo; 

 

Alterações geoestratégicas, 

tensões políticas e 

transformações socioculturais 

no mundo atual 

O fim do sistema internacional da Guerra-Fria e a 

persistência da dicotomia Norte-Sul 

Justificar a hegemonia dos EUA com base na prosperidade 

económica, na supremacia militar e no dinamismo científico e 

tecnológico; 

Analisar o desenvolvimento de uma cidadania europeia no 

quadro de aprofundamento da UE, realçando a importância 

desta no sistema mundial; 

Demonstrar que a modernização e abertura da China à 

economia de mercado resultou de um processo que incluiu a 

integração de Hong Kong e de Macau. 

 

Portugal no novo quadro internacional 

 

Avaliar o impacto da integração europeia para Portugal a 

nível interno e externo, nomeadamente o crescente 
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protagonismo que o país obteve em instituições 

internacionais; 

Analisar as relações estabelecidas entre Portugal, os países 

lusófonos e a área ibero-americana desde a Revolução de 25 

de Abril de 1974. 

 

 

2. Estrutura/Cotações 

 
A prova é constituída por cinco 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 pontos) 

Itens de seleção: 

Escolha múltipla; associação/correspondência; ordenação; 

complemento. 

8 a 12 5 a 10 

Itens de Construção: 

Resposta curta, resposta restrita, resposta extensa. 
8 a 12 10 a 20 

 

A cotação total da prova é de 200 pontos. 

 

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. 

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. 

 



 4  

 

 

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.  

 

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. 

 

 


