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1.Objeto de avaliação
O exame de História tem por referência o programa de História em vigor para o 3º ciclo do
ensino básico.
O exame permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das aptidões/capacidades e do
domínio dos conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no âmbito
do programa da disciplina. As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e
formulados no sentido de serem passíveis de avaliação em prova escrita de duração
limitada.
2.Características e estrutura (domínios, conteúdos e cotações em pontos)
O exame apresenta cinco grupos de itens de resposta obrigatória.
Cada grupo é constituído por um, dois ou três itens.
As tipologias dos itens serão de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência,
ordenação) e de construção ( resposta curta, resposta restrita, resposta extensa).
Alguns itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida.
Domínios
-

Conteúdos

Cotações

Compreensão

temporal.

- A herança do mediterrâneo antigo:


Democracia ateniense;

Grupo I
1 item - 10

-

Compreensão



A organização da sociedade romana.

espacial em História. ____________________________________________

- Expansão e mudança nos séculos XV e XVI:
Grupo II
- Interpretação de



fontes em História.

Interesses dos diferentes grupos sociais na 1 item - 10
expansão;



Condições da prioridade portuguesa.

______________________________________________
-

Compreensão

histórica

- A europa e o mundo no limiar do século XX:

contextualizada.

Grupo III
3 itens - 30



Portugal: da 1ª República à ditadura militar.

- Da grande depressão à II guerra mundial:
Grupo IV


Portugal: a ditadura salazarista;



A II guerra mundial.

3 itens - 30

- Comunicação em
História.

_____________________________________________
- Do segundo após-guerra aos desafios culturais do nosso Grupo V
2 itens - 20
tempo:


O nascimento da comunidade europeia.



O 25 de abril de 1974.

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.
No âmbito das competências específicas da disciplina de História, constituem critérios gerais:
- a relevância da resposta relativamente à questão formulada;

- a forma como a fonte é analisada, valorizando-se a sua interpretação e a relacionação de
temáticas e conteúdos;
- a mobilização de informação circunscrita ao assunto em análise e o domínio do vocabulário
específico da disciplina.
Em todos os itens do exame, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das
competências específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua
portuguesa.

4.Material
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso do corretor.
5.Duração
O exame tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de
tempo.

