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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO

O exame incide sobre a aprendizagem definida para o final do 2º ciclo do ensino básico, de acordo com 
o currículo estabelecido no Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 209/2002, de 17 de outubro, Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 de dezembro, Decreto-Lei nº 
3/2008,  de  7  de  janeiro  e  Decreto-Lei  nº94/2011,  de  3  de  Agosto,  e  outros  currículos  específicos, 
nomeadamente os definidos na Portaria nº 691/2009, de 15 de junho, alterada pela Portaria nº 267/2011, de 
15 de setembro, que têm como referencial os normativos mencionados.

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova é estruturada de modo a avaliar as aprendizagens dos examinandos nos seguintes domínios:

• Tratamento de informação / utilização de fontes;

• Compreensão histórica: temporalidade, espacialidade, contextualização;

• Comunicação em História.

A prova é constituída por quatro grupos.

TEMAS CONTEÚDOS COTAÇÃO

GRUPO I

A Península Ibérica: dos primeiros povos 
à formação de Portugal (século XII).

O papel dos Muçulmanos na Península Ibérica;
O processo de formação do reino de Portugal; 25 pontos

GRUPO II

Do  século  XIII  à  união  Ibérica  e 
Restauração (século XVII).

A sociedade portuguesa do séc. XIII;
Aspetos políticos, sociais e económicos do séc. 
XIV;
Condições favoráveis para a expansão marítima 
portuguesa;
Os domínios e as rotas comerciais do séc. XVI.

 

25 pontos

GRUPO III

Do  Portugal  do  século  XVIII  à 
consolidação da sociedade liberal.

Monarquia Absoluta e Monarquia Liberal;
Guerra civil.

25 pontos

GRUPO IV

O século XX.
A 1ª República e a instabilidade governativa;
As principais características do Estado Novo;
A  revolução  de  abril  e  a  instauração  da 
democracia;
Os objetivos do MFA.

25 pontos
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Cada grupo é constituído por itens abertos (resposta restrita e/ou composição curta), que podem 
apresentar-se subdivididos, e é introduzido por um ou mais documentos (escritos, iconográficos ou gráficos) 
e por itens de escolha múltipla ou de associação.

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

Fatores de valorização:

• Uso correto da língua portuguesa;

• Correta interpretação de enunciados;

• Correta interpretação de documentos de índole diversa;

• Utilização adequada de conceitos;

• Adequação da resposta à pergunta.

Fatores de penalização:

• Incorreções, omissões de conteúdo e imprecisões científicas;

• Incapacidade de interpretação de documentos;

• Incapacidade de relacionar e de sintetizar;

• Nos  itens  de  escolha  múltipla  são  classificados  com  0  pontos  as  respostas  em  que  seja 
assinalada uma opção incorreta ou mais do que uma opção.

Consideraram-se 5% do total da cotação de 100%, distribuídos por algumas perguntas, para avaliar 
a  utilização  correta  da  língua  portuguesa,  de  acordo  com  os  níveis  de  desempenho  a  seguir 
descritos.

Nível DESCRITORES

5
Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e / ou de 
ortografia,  ou com erros esporádicos,  cuja gravidade não implique perda de 
inteligibilidade ou de sentido.

3
Composição  razoavelmente  estruturada,  com  alguns  erros  de  sintaxe,  de 
pontuação  e  /  ou  de  ortografia,  cuja  gravidade  não  implique  perda  de 
inteligibilidade ou de sentido.

1
Composição  sem  estruturação  aparente,  com  erros  graves  de  sintaxe,  de 
pontuação  e  /  ou  ortografia,  cuja  gravidade  implique  perda  frequente  de 
inteligibilidade ou de sentido.

4. MATERIAL

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 
azul ou preta.

Não é permitido o uso de lápis nem corretor.

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
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5. DURAÇÃO

A prova tem a duração de 90 minutos.
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