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Ano Letivo 
2018/2019 

Informação-Exame de Equivalência à Frequência  
(Ao abrigo da alínea b) do n.º 20 do anexo 2  da Portaria n.º 18/2010 de 17 de Fevereiro) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Ciências Humanas   Ciências Exatas 

  

  

  Geral           X Específica   Geral   Específica 

  

Código de prova e Disciplina: 871 – História A 

Bloco: I  

Duração da Prova: 90  minutos  

 

Competências em avaliação nesta prova: 
 

Tratamento de Informação/Utilização de fontes 

 Analisar fontes de natureza diversa, distinguindo informação explícita e implícita, assim como os 

respetivos limites para o conhecimento do passado. 

 Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do autor e tomando-a como uma 

interpretação suscetível de revisão em função dos avanços historiográficos. 
 

Compreensão Histórica/Espacialidade/Temporalidade/Contextualização 

 Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os 

com os contextos em que ocorreram. 

 Identificar a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou grupos, 

relativamente a fenómenos históricos circunscritos no tempo e no espaço. 

 Situar e caracterizar aspetos relevantes da História de Portugal, europeia e mundial. 

 Relacionar a História de Portugal com a História europeia e mundial, distinguindo articulações 

dinâmicas e analogias/especificidades, quer de natureza temática quer de âmbito cronológico, 

regional ou local. 
 

Comunicação em História 

 Elaborar e comunicar, com correção linguística e de forma criativa, sínteses de assuntos 

estudados: 

 estabelecendo os seus traços definidores; 

 distinguindo situações de rutura e de continuidade; 

 utilizando, de forma adequada, terminologia específica. 
 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de História A e permite avaliar a aprendizagem passível de ava-  
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liação numa prova escrita de duração limitada. 

De realçar, no programa, a importância atribuída à História de Portugal e à História Contemporânea, 

bem como à orientação metodológica para recorrer à análise de fontes na construção do saber 

histórico. Neste sentido, a avaliação incide, nomeadamente, nas seguintes capacidades: 

 identificação da informação expressa nos documentos apresentados; 

 explicitação do significado de elementos presentes nos documentos; 

 comparação da informação recolhida entre os diversos documentos; 

 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 organizadora do conjunto; 

 mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar documentos. 

Serão objeto de avaliação, em 2019, os conteúdos de aprofundamento, bem como as aprendizagens e 

os conceitos estruturantes dos módulos e respetivas unidades abaixo indicadas. Podem ser requeridas 

articulações entre os referidos conteúdos e conceitos e, ainda, entre estes e os restantes conteúdos e 

conceitos, sempre que a orientação fixada nos módulos o exija. Neste sentido, a prova reflete uma 

visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

 Módulo n.º 1 - Raízes mediterrânicas da civilização europeia – cidade, cidadania e império na 

antiguidade clássica: 

 Unidade n.º 2 – O modelo romano. 

 

 Módulo n.º 2 - O dinamismo civilizacional da europa ocidental nos séculos XIII e XIV, espaços, 

poderes e vivências: 

 Unidade n.º 1 – A identidade civilizacional da Europa ocidental. 

 Unidade n.º 2 – O espaço português – a consolidação de um reino cristão ibérico. 

 

 Módulo n.º 3 - A abertura europeia ao mundo – mutações nos conhecimentos, sensibilidades e 

valores nos séculos XV e XVI: 

 Unidade n.º 2 – O alargamento do conhecimento do mundo. 

 Unidade n.º 3 – A produção cultural. 

 Unidade n.º 4 – A renovação da espiritualidade e da religiosidade. 
 

 

Caracterização da prova 

 A prova é cotada para 200 pontos. 

 A prova é constituída por 4 grupos de resposta obrigatória. 

 Todos os grupos apresentam itens suportados por documentos de natureza diversa. 
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 Todos os itens da prova exigem a análise dos documentos apresentados e podem envolver a 

mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um dos temas do Programa. 

 A prova integra 5 itens de seleção e/ou ordenação e/ou associação, 3 itens de construção de 

resposta restrita, 1 item de construção de resposta curta e 1 item de construção de resposta 

extensa orientado por tópicos de abordagem. 

 A distribuição da cotação pelos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 — Distribuição da cotação por grupos 

 

 

 

 

 
 

 

Critérios Gerais 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 examinando 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. 

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho, sendo atribuído, a 

cada um desses níveis, uma dada pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos 

descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado 

de entre os dois tidos em consideração. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não 

atinja o nível 1 de desempenho. 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos 

e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja 

cientificamente válido e adequado ao solicitado. 

As respostas aos itens são analisadas de acordo com o seguinte: 

 a relevância da resposta relativamente à questão formulada; 

Grupo 
Cotação 

(em pontos) 

I 45 

II 45 

III 50 

IV 60 
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 a forma como a fonte é explorada, valorizando-se a interpretação, e não a mera paráfrase, bem 

como a correta transcrição de excertos usados como suporte de argumentos; 

 a mobilização de informação circunscrita ao assunto em análise e o domínio da terminologia 

específica da disciplina. 

A avaliação do desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa é feito de 

acordo com os níveis a seguir apresentados. 

 

Quadro 2 — Descritores do domínio da comunicação escrita 
 

Níveis                                                         Descritores 

3 
Texto bem estruturado e linguisticamente correto*, ou com falhas esporádicas que 

não afetem a inteligibilidade do discurso. 

2 

Texto bem estruturado, mas com incorreções linguísticas que conduzam a alguma 

perda de inteligibilidade do discurso OU Texto linguisticamente correto, mas com 

deficiências de estruturação que conduzam a alguma perda de inteligibilidade do 

discurso. 

1 Texto com deficiências de estruturação e com incorreções linguísticas, embora 

globalmente inteligível. 
 

* Por «texto linguisticamente correto» entende-se um texto correto nos planos da sintaxe, da pontuação e da 

ortografia. 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é 

classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 
 

Material a utilizar: 

 

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

indelével, azul ou preta. 

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

oficial). 

 Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Data de publicação:  

14 de maio de 2019 


