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COMPETÊNCIAS EM AVALIAÇÃO 

Tratamento da Informação: 

 Interpretar documentos de índole diversa; 

 Selecionar e identificar informação explícita e implícita dos documentos. 

 

Compreensão Histórica: 

 Situar no tempo acontecimentos (temporalidade); 

 Localizar no espaço acontecimentos (espacialidade); 

 Evidenciar acontecimentos históricos; distinguir causas e consequências de factos e 

acontecimentos; relacionar/comparar acontecimentos históricos de origem diversa 

(contextualização). 

 

Comunicação: 

 Elaborar textos lógicos evidenciando o domínio da Língua Portuguesa;  

 Expor claramente ideias, aplicando o vocabulário específico da disciplina. 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO (Unidades Temáticas/Conteúdos Programáticos) 

A prova tem por referência o Programa de História em vigor. 

A prova incide, exclusivamente, sobre os conteúdos contidos na matriz e os conceitos estruturantes 

comuns fixados nos módulos que integram o programa do 3.º Ciclo do Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º 

anos). 

 

Tema 2 – A Herança do Mediterrâneo Antigo 

2.1 - O mundo helénico 

 A democracia na época de Péricles. 

 

Ano Letivo 
2018/2019 

IInnff oorr mm aaçç ãã oo-- PP rroo vv aa  ddee   ee qq uu iivv aallêê nncc iiaa  àà  ff rree qq uuêê nncc ii aa    

ddoo  EE nn ssii nnoo  BB áá ssiicc oo    
 (De acordo com o artigo 12º da Portaria nº 102/2016  de 18 de outubro) 

Disciplina: 
Código: 

História 
19 

Ano de Escolaridade: 9º ano  

Duração da Prova: 90 minutos  
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Tema 5 – Expansão e Mudança nos séculos XV e XVI 

5.1 - O expansionismo europeu 

 O pioneirismo português na expansão europeia/Os processos de expansão dos impérios 

peninsulares. 

 

Tema 9 – A Europa e o Mundo no limiar do século XX 

9.1 - Apogeu e declínio da influência europeia 

 A I Guerra Mundial. 

 

Tema 10 – Da «Grande Depressão» à II Guerra Mundial 

10.1 – Crises, ditaduras e democracia na década de 30 

 Os Regimes Ditatoriais na Década de 30. 

 

Tema 11 – Do segundo pós-guerra aos anos 80 

11.1- A «Guerra Fria» - parte 1 

 Os EUA e a URSS. 

 

Tema 11 – Do segundo pós-guerra aos anos 80 

11.2- A «Guerra Fria» - parte 2 

 A revolução democrática portuguesa. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é constituída por 6 grupos de resposta obrigatória. 

Grupo I – Tema 2.1 

Grupo II – Tema 5.1 

Grupo III – Tema 9.1 

Grupo IV – Tema 10.1 

Grupo V – Tema 11.1 

Grupo VI – Tema 11.2 

 

Todos os grupos apresentam itens suportados por documentos de natureza diversa. 

A prova é constituída por itens de seleção e de construção.  
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Os itens de construção consistem em itens de resposta restrita e numa única resposta extensa 

orientada. 

 

A classificação distribui-se da seguinte forma por cada um dos grupos: 

Grupo I – 10 pontos 

Grupo II – 20 pontos 

Grupo III – 18 pontos 

Grupo IV – 18 pontos 

Grupo V – 18 pontos 

Grupo VI – 16 pontos 

A cotação total da prova é de 100 pontos. 

 

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, 

previsto na grelha de classificação. 

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

pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode 

ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

 

Serão valorizados os seguintes aspetos: 

 Interpretação e análise de fontes históricas; 

 Enquadramento das questões no espaço e no tempo; 

 Capacidade de distinguir o essencial do acessório; 

 Aplicação dos conceitos e termos específicos da disciplina; 

 Análise crítica e relacionação; 

 Objetividade e clareza nas respostas; 

 Valorização da língua materna como meio de transmissão de ideias e de conhecimentos. 
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MATERIAL A UTILIZAR 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

O examinando apenas pode utilizar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Data de publicação:  

14 de maio de 2019 


