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1. Natureza da prova: Escrita 

 

2. Objeto de avaliação: 

A prova tem por referência o programa do 3.º ciclo da disciplina. 

 

3. Caracterização da prova: 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos. 
 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos da prova 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

Grupos Domínios / Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

I 

A Herança do Mediterrâneo Antigo: O Mundo helénico 

Os Gregos no século V a.C.: o exemplo de Atenas 

A Formação da Cristandade Ocidental e a Expansão Islâmica 

Do Condado Portucalense à independência de Portugal 

20 

II 

Expansão e Mudança nos séculos XV e XVI 

O expansionismo europeu 

O arranque da Revolução Industrial e o triunfo dos regimes liberais 

conservadores 

Da Revolução Agrícola à Revolução Industrial 

20 

III 

A europa e o mundo no limiar do século XX 

Imperialismo e Colonialismo: a partilha do mundo 

A I Grande Guerra 

25 

IV 
Da Grande Depressão à 2ª Guerra Mundial 

Crise, ditaduras e democracia na década de 30 
25 

V  
Portugal: do Autoritarismo à Democracia 

A Revolução Democrática Portuguesa 
10 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação 
(em pontos) 

Itens de seleção 

Associação correspondência 

5 a 10 30 a 70 Ordenação 

Verdadeiro/Falso 

Itens de construção 

Resposta curta 

5 a 15 30 a 70 
Resposta restrita 

Resposta extensa 

Completamento de Texto 

 

4. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos para cada item.  

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

pontos. 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas.  

Serão anuladas as respostas em que sejam assinaladas mais do que uma opção, no caso de ter sido 

pedida somente uma.  

Nos itens de construção, podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos de classificação.  

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

simultânea da capacidade no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em 

língua portuguesa. 

Nas respostas deve ser aplicado o vocabulário específico da disciplina.  

    O discurso utilizado nas respostas deve ser organizado e sistematizado.  

    Nas respostas deve ser utilizada a metodologia específica da História, nomeadamente: 

- Interpretar fontes de natureza diversa (textos, imagens, mapas); 

- Selecionar e identificar informação explícita e implícita das fontes; 

- Utilizar conceitos na compreensão de situações históricas. 

Apenas será considerada correta a grafia que seguir o Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em 

vigor).  

5. Material 

Deve ser utilizada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 
 

6. Duração 

90 minutos 

 


