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1. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas capacidades              
enunciados no Programa de História em vigor. A avaliação sumativa externa, realizada            
através de uma prova escrita de duração limitada, só permite avaliar parte dos             
conhecimentos e das competências enunciados no Programa. A resolução da prova pode            
implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas não expressas nesta            
informação. 
 
 
Capacidades: 
 
- Identifica e caracteriza fases principais da evolução histórica e grandes momentos de             
rutura; 
- Localiza no tempo eventos e processos; 
- Distingue ritmos de evolução em sociedades diferentes e no interior de uma mesma              
sociedade, estabelecendo relações entre o passado e o presente; 
- Localiza no espaço diferentes aspetos das sociedades humanas em evolução; 
- Distingue, numa dada realidade, os aspetos de ordem demográfica, económica, social,            
política e cultural; 
- Interpreta o papel dos indivíduos e dos grupos na dinâmica social; 
- Relaciona a história nacional com a história europeia e mundial, abordando a             
especificidade do caso português; 
- Aplica os princípios básicos da metodologia específica da história. 
 
 
 
Conteúdos: 
 
7º ano 

Domínio –  O Império Romano:  

- O poder imperial 

- A romanização 
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8º ano 

Domínio  – Expansão e mudança nos séculos XV e XVI: 

    - O expansionismo europeu 

 

9º ano 

Domínio – A Europa e o mundo no limiar do século XX: 

 - Apogeu e declínio da influência europeia 

 

Domínio – Da “grande depressão” à 2.ª guerra mundial: 

- Crise, ditaduras e democracia na década de 30 

- A 2.ª guerra mundial: violência e reconstrução 

Domínio – Do segundo após-guerra aos anos 80: 

- Portugal: do autoritarismo à democracia 

 
 

2. Caracterização da prova 

A prova apresenta quatro grupos de itens. 
Os grupos de itens têm como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo,              
textos, figuras, mapas, cronologias e fotografias. 
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
 
 
Quadro 1 – Valorização dos conteúdos na prova 
 

Conteúdos Cotação 
O Império Romano 20 
Expansão e mudança nos séculos XV e XVI 20  
A Europa e o mundo no limiar do século XX 20 
Da “grande depressão” à 2.ª guerra mundial 20 
Do segundo após-guerra aos anos 80 20 
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A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 
 
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de Itens Número de itens Cotação por item 
 

Itens de seleção Escolha Múltipla 10 2 
Associação 6 4 

 Ordenação 
cronológica 

4 4 

 Resposta curta 4 10 
TOTAL 100 

 
 
 

3. Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos               
critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um             
número inteiro. 
 
 
Itens de seleção 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA 
A classificação dos itens de escolha múltipla será dada em função do número de              
alíneas corretamente assinaladas. 
Será atribuída a classificação de zero pontos às respostas em que o examinando assinale              
todas as opções apresentadas. 
 
ASSOCIAÇÃO 
A classificação dos itens de associação será dada em função do número de             
correspondências corretamente apresentadas. 
Será atribuída a classificação de zero às respostas em que o examinando apresente mais              
do que uma opção (ainda que nelas esteja incluída a opção correta); o número do item                
e/ou a letra da alternativa escolhida ilegíveis. 
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Itens de construção 
 
RESPOSTA CURTA 
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta apresentam-se            
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma            
dada pontuação. 
É classificada com zero qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no               
domínio específico da disciplina. 
 
A avaliação das capacidades específicas da disciplina decorre da verificação de uma            
articulada e coerente apresentação dos conteúdos relevantes, da utilização correta da           
terminologia da disciplina e da interpretação adequada dos documentos apresentados. 
Nos itens de resposta curta, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das              
competências específicas da disciplina e das competências de comunicação. 
 

4. Material 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou             
esferográfica de tinta azul ou preta. 
Não é permitido o uso de corretor. 
 
 

5. Duração 

A prova tem a duração de noventa minutos. 
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