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1. Objeto de avaliação  

A prova de História tem por referência as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competência inscritas 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Relativamente aos conteúdos, apenas serão 

objeto de avaliação os seguintes: 

DOMÍNIO 1 – Das sociedades recoletoras às primeiras civilizações 

 - Contributos das primeiras civilizações- os egípcios. 

 

• Relacionar  a  organização  socioeconómica  e  política institucional  das  primeiras  civilizações  

urbanas  com  os recursos existentes nos espaços em que se implantaram; 

• Destacar  contributos  dessas  civilizações  para  a  civilização ocidental, identificando a 

permanência de alguns deles na atualidade; 

• Diferenciar  formas  de  escrita  e  suportes  utilizados  para gravar mensagens escritas, no 

passado e na atualidade; 

• Identificar/aplicar os conceitos: núcleo  urbano; acumulação de excedentes; sociedade 

estratificada; poder sacralizado;  politeísmo;  monoteísmo;  escravatura;  escrita 

figurativa; escrita alfabética. 
 

DOMÍNIO 2 – A herança do mediterrâneo antigo  

- O Mundo Romano no Apogeu do Império.  

• Referir o espaço imperial romano nos séculos II e III e a sua diversidade de recursos,  

            povos e culturas; 

• Caracterizar  a  economia  romana  como  urbana,  comercial, monetária e esclavagista; 

• Compreender  que  a  língua,  o  Direito  e  a  administração foram elementos 

            unificadores do império; 

• Caracterizar  o  poder  imperial  acentuando  o  seu  estatuto sagrado  e  o  controlo 

           exercido  sobre  as instituições políticas; 

• Caracterizar a arquitetura romana; 

• Reconhecer  os  contributos  da  civilização  romana  para  o mundo contemporâneo; 

• Identificar/aplicar  os  conceitos:  império;  magistrado; administração; urbanismo;  

           Direito; romanização. 
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DOMÍNIO 3 – A formação da cristandade ocidental e a expansão islâmica  

-A Península Ibérica nos séculos IX a XII. 

 

• Reconhecer na Península Ibérica a existência de diferentes formas  de  relacionamento  entre  

cristãos,  muçulmanos,  e judeus; 

• Descrever  a  formação  do  Reino  de  Portugal,  

nomeadamente  a  luta  de  D.  Afonso  Henriques  pela independência; 

• Relacionar  a  formação  do  Reino  de  Portugal  com  as dinâmicas  de  interação  entre  as  

unidades  políticas  cristãs e com a reconquista; 

• Referir  os  momentos-chave  da  autonomização  e reconhecimento da independência de 

Portugal; 

• Identificar/aplicar  os  conceitos:  condado;  independência política; judeu. 

 
 

DOMÍNIO 4 – Portugal no contexto europeu dos séculos XII ao XIV  

- Crises e revoluções do século XIV  

• Analisar a crise económica, social e política do  século  XIV em  Portugal,  integrando  as  guerras  

fernandinas  no contexto da Guerra dos Cem Anos; 

• Integrar a revolução de 1383-1385 num contexto de crise e rutura, realçando os seus aspetos 

dinásticos e  os confrontos militares, assim como as suas  consequências políticas, sociais e 

económicas; 

• Identificar os conceitos:  crise económica; quebra demográfica; peste; revolução. 

 

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 %) 

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

12 2 a 10 

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

6 2 a 15 

 

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

 

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. 

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. 

 

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


