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Ano Letivo 
2019/2020 

IInnff oorr mm aaçç ãã oo-- EE xxaa mmee   ddee   EE qq uu ii vvaa llêê nncc iiaa  àà  FF rree qquuêê nnccii aa   
(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: 872 – História A 

Bloco: II  

Duração da Prova: 90  minutos  
 
 

Objeto de avaliação 

A prova, de natureza escrita, tem por referência o Programa de História A e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. De realçar, no 

programa, a importância atribuída à História de Portugal e à História Moderna e 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; 

– cotejo da informação recolhida nos 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 docu-

mentos. 

Serão objeto de avaliação, em 2020, os conteúdos de aprofundamento, bem como as 

aprendizagens e os conceitos estruturantes dos módulos 4 e 5 (11.º ano), do programa de História 

A. Podem ser requeridas articulações entre os referidos conteúdos e conceitos e ainda entre estes 

e os restantes conteúdos e conceitos. Neste sentido, a prova reflete uma visão integradora e 

articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 
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Caracterização da prova 

A prova é cotada para 200 pontos. 

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

 

Quadro 1 ‒ Distribuição da cotação 

Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

Módulo 4 - A Europa nos séculos XVII e XVIII – sociedade, poder e dinâmicas 
coloniais 
 
Conteúdos de aprofundamento:  

Unidade 1 – A população da Europa nos séculos XVII e XVIII: crises e crescimento 
Unidade 2 – A Europa dos estados absolutos e a Europa dos parlamentos 
Unidade 3 – Triunfo dos estados e dinâmicas económicas nos séculos XVII e XVIII 
 

100 a 150 

Módulo 5 - O liberalismo – ideologia e revolução, modelos e práticas nos séculos 
XVIII e XIX 
 
Conteúdos de aprofundamento:  

Unidade 2 – A Revolução Francesa – pradigma das revoluções liberais e burguesas 

50 a 100 

 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla e associação) e itens de construção 

(resposta curta, resposta restrita e resposta extensa). 

Os itens da prova exigem a análise dos documentos apresentados. Esses documentos podem 

apresentar perspetivas diferentes e permitem o estabelecimento de relações na análise de uma 

problemática decorrente de um ou mais módulos do programa. 

Os grupos de itens têm como suporte documentos de natureza diversa, como textos, 

imagens, cronologias, mapas e dados quantitativos organizados em gráfico, em quadro ou em 

tabela. Um destes grupos integra o item de resposta extensa. 

Alguns dos itens de resposta restrita e o item de resposta extensa exigem que as respostas 

não se limitem à mobilização dos elementos presentes, explícita ou implicitamente, nos 

documentos apresentados. 
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Critérios gerais de classificação  

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

critérios específicos apresentados para cada item. 

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

zero pontos. As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de 

desempenho, de acordo com os critérios específicos. A cada nível de desempenho corresponde 

uma dada pontuação. 

Nas respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a atribuir 

traduz a avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da 

comunicação escrita em língua portuguesa. A avaliação do desempenho no domínio da 

comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de acordo com os níveis a seguir apresentados 

no Quadro 2. 
 

 

 

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. 
 

Nas respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a não integração de 

aspetos relacionados com a informação contida nos documentos constitui fator de desvalorização, 

implicando a atribuição de pontuações correspondentes a níveis de desempenho abaixo do nível 

em que a resposta seria enquadrada se tal integração fosse feita. 
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Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 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:  

25 de maio de 2020 

 

 


