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Ano Letivo 
2021/2022 

Informação Prova - 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 do Exame: 873 Disciplina: História A 

 

Tipo de Exame:  X Escrito  Oral 
 
 

                                           Bloco:  I  II X III  Único 
 

Duração do Exame: 90 minutos 
 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de História A para o 12.º ano e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada, incidindo, nomeadamente, sobre as competências seguintes: 

•  identificação da informação expressa nos documentos apresentados; 

•  explicitação do significado de elementos presentes nos documentos; 

•  análise de fontes diversas para comparação de informação; 

•  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 

transversal ao conjunto de documentos; 

•  mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar documentos. 

 

Na prova de História A, serão objeto de avaliação os domínios que se encontram discriminados abaixo. 

Sublinha-se a importância atribuída à História de Portugal e à História Contemporânea. As respostas aos 

itens podem requerer articulações entre os conteúdos dos diferentes domínios, de acordo com uma visão 

abrangente e articulada das aprendizagens desenvolvidas no currículo. 
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Módulo n.º 7 – Crises, embates ideológicos e mutações culturais na primeira metade do século XX: 

1.    As transformações das primeiras décadas do século XX 

1.1. Um novo equilíbrio global 

1.2. A implantação do marxismo-leninismo na Rússia: a construção do modelo soviético. 

2.    O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 30 

2.2. As opções totalitárias 

- Os fascismos, teoria e práticas: uma nova ordem nacionalista, antiliberal e antissocialista; elites e 

enquadramento das massas; o culto da força e da violência e a negação dos direitos humanos; a autarcia 

como modelo económico. 

 

Módulo n.º 8 – Portugal e o Mundo da Segunda Guerra Mundial ao início da década de 80 – opções internas 

e contexto internacional: 

1.  Nascimento e afirmação de um novo quadro geopolítico. 

1.2. O tempo da Guerra Fria - a consolidação de um mundo Bipolar. 

-   O mundo capitalista:  a política de alianças liderada pelos EUA; a prosperidade económica e a sociedade 

de consumo; a afirmação do Estado-providência. 

2.    Portugal do autoritarismo à democracia. 

2.1.  A radicalização das oposições e o sobressalto político de 1958; a questão colonial - soluções 

preconizadas, luta armada, isolamento internacional. 

-   A “primavera marcelista”:  reformismo político não sustentado; o impacto da guerra colonial. 

2.2. Da Revolução à estabilização da democracia. 

-   O Movimento das Forças Armadas e a eclosão da Revolução. 

-   Desmantelamento das estruturas de suporte do Estado Novo; tensões político-ideológicas na sociedade e 

no interior     do     movimento     revolucionário; política económica antimonopolista e intervenção do Estado 

nos   domínios   económico   e   financeiro.   A   opção constitucional de 1976. 

 

Módulo n.º 9 – Alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações socioculturais do mundo 

atual: 

1. O fim do sistema internacional da Guerra Fria e a persistência da dicotomia Norte-Sul. 

1.2. Os polos do desenvolvimento económico. 
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- Hegemonia dos Estados Unidos:  supremacia militar, prosperidade    económica, dinamismo    científico    e 

tecnológico. 

- Consolidação da comunidade europeia; integração das novas democracias da Europa do Sul; a UE e as 

dificuldades na constituição de uma Europa política. 

2.    A viragem para uma outra era. 

2.1.   Mutações sociopolíticas e novo modelo económico. 

-  O debate do Estado-Nação; a explosão das realidades étnicas; as questões transnacionais: migrações, 

segurança, ambiente. 

3.    Portugal no novo quadro internacional. 

-  A integração europeia e as suas implicações.  As relações com os países lusófonos e com a área 

Iberoamericana. 

 

CARATERIZAÇÃO/ESTRUTURA DA PROVA 
 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta 

extensa). 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, imagens, mapas, tabelas e gráficos. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do que 

um dos domínios das Aprendizagens Essenciais. 

 

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 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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A prova é cotada para 200 pontos. 
 

Conteúdos Cotação 
(em pontos) 

Módulo n.º 7 – Crises, embates ideológicos e mutações culturais na primeira 
metade do século XX 

60 a 80 

Módulo n.º 8 – Portugal e o Mundo da Segunda Guerra Mundial ao início da década 
de 80 – opções internas e contexto internacional 

60 a 80 

Módulo n.º 9 – Alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações 
socioculturais do mundo atual 

60 a 80 

 

 

DURAÇÃO 

O exame tem a duração de 90 minutos. Não há tolerância além desta duração regulamentada. 

 
 

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:  

26 de abril de 2022 

 

 


