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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e o Programa de História 

em vigor para o 3.º ciclo do ensino básico.  

A prova permite avaliar capacidades transversais e conhecimentos essenciais definidos no programa e nas 

aprendizagens essenciais da disciplina de História, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limita-

da. 

Relativamente aos conteúdos previstos no Programa do 3.º ciclo, a prova apenas integrará itens relativos aos 

domínios, subdomínios e metas apresentados nesta informação. Assim, não serão objeto de avaliação os con-

teúdos do 7.º, do 8.º e do 9.º ano que não constem da presente informação. 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova incide sobre quatro domínios do programa de História do 3.º ciclo: 7.º ano – um domínio, 8.º ano – um 

domínio, 9.º ano – dois domínios. 

Todos os domínios têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida.  

Todos os grupos podem integrar itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência, ordenação) 

e itens de construção (resposta curta, resposta restrita, resposta extensa). 

Alguns dos itens de escolha múltipla e de associação/correspondência podem apresentar-se sob a forma de 

tarefas de completamento. 

Os alunos respondem à prova em folha de resposta fornecida pela escola. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Domínios, subdomínios, aprendizagens essenciais e cotações 

DOMÍNIOS E SUBDOMÍNIOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
COTAÇÃO 
(em pontos) 

 

DOMÍNIO B - A HERANÇA DO 
MEDITERRÂNEO ANTIGO 
 
Subdomínio B2 – Roma e o 
Império 
 

 

 Conhecer e compreender a formação do Império e o processo 
de romanização. 

 Conhecer e compreender a organização económica e social da 
Roma imperial. 

 Conhecer e compreender a cultura e a arte romana. 
 

15 

 
 

DOMÍNIO E - EXPANSÃO E 
MUDANÇA NOS SÉCULOS XV 
E XVI   
 

Subdomínio E1 - O expan-
sionismo europeu   

 

 Conhecer e compreender o pioneirismo português no processo 
de expansão europeu. 

 Conhecer e compreender os processos de expansão dos Impé-
rios Peninsulares. 

 Conhecer e compreender os séculos XV e XVI como período de 
ampliação dos níveis de multiculturalidade das sociedade 

20 
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DOMÍNIO I – A EUROPA E O 
MUNDO NO LIMIAR DO SÉ-
CULO XX 
 
Subdomínio I1 – Hegemonia 
e declínio da influência 
europeia 
 
 

 

 Relacionar o ultimato inglês com o processo de expansão coloni-
al europeu. 
 

 Interpretar o primeiro conflito mundial à luz da rivalidade eco-
nómica e do exacerbar dos nacionalismos. 
 

 Analisar as alterações políticas, sociais, económicas e geoestra-
tégicas decorrentes da rutura que constituiu a I Guerra Mundial. 

 

20 

 
DOMÍNIO J - DA GRANDE 
DEPRESSÃO À 2.ª GUERRA 
MUNDIAL 

 
 
Subdomínio J1 - Crise, 
Ditaduras e Democracia na 
década de 30 
 
 
Subdomínio J2 - A 2.ª 
Guerra Mundial: Violência 
e Reconstrução 

 

 Conhecer e compreender a Grande Depressão dos anos 30 e o 
seu impacto social. 

 

 Conhecer e compreender a emergência e consolidação do(s) 
fascismo(s) nas décadas de 20 e 30. 

 

 Conhecer e compreender a emergência e consolidação do Es-
tado Novo em Portugal. 

 

 Conhecer e compreender a origem, o decorrer e o desfecho do 
conflito. 

 

 Conhecer e compreender as consequências demográficas, eco-
nómicas e geopolíticas da 2.ª Guerra Mundial. 

 

45 

(25.20) 

 

 

3. 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.  

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

Se o aluno responder ao 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.  

 

Itens de seleção: 

• Escolha múltipla - A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca 

a única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção 

incorreta ou mais do que uma opção. 

• Associação/correspondência - Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione 

um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

• Ordenação - A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja 

integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas que apresentem uma sequência totalmente incorreta; 

Há lugar a classificações intermédias quando a resposta integrar uma sequência parcialmente correta. 
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Itens de construção:  

• Resposta curta: 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Se a res-

posta contiver informação que exceda o solicitado, e se não entrar em contradição, são considerados os 

elementos que satisfaçam o que é pedido.  

• Resposta restrita e resposta extensa: 

Na classificação da resposta ao item de construção de resposta extensa orientada por tópicos, deve ser 

considerada a síntese de aspetos relacionados com o tema a desenvolver, com mobilização de dados apre-

sentados nos documentos. 

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

nea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa. A avaliação do domínio da comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de acordo com os 

níveis de desempenho a seguir descritos. 

Quadro 2 – Descritores do domínio da comunicação escrita 

Níveis Descritores 

 
2 

 
Texto bem estruturado, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou 
com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de 
sentido. 

 
1 

Texto com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e/ou de or-
tografia, cuja gravidade implique perda de alguma inteligibilidade e/ou de sentido. 

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

classificado o domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

4. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

Os alunos podem apenas utilizar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor.  

 

 


