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1. Introdução
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de exame nacional do ensino
básico da disciplina de, a realizar em 2017 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos
de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação
referida e do Programa da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:


Objeto de avaliação;



Características e estrutura;



Critérios de classificação;



Material;



Duração.

Importa referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do
enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão
balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.

2. Objeto de avaliação
O exame a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas metas enunciados no
Programa do 2.ºCiclo de História Geografia de Portugal em vigor. O exame permite avaliar as
competências e os conteúdos a elas associados passíveis de avaliação numa prova escrita de duração
limitada.
Página 1 de 3

3. Caraterização da prova escrita

O exame apresenta cinco grupos. O grupo I é constituído por 7 questões, o grupo II por quatro
questões, o grupo III por seis questões, o grupo IV por oito questões e o grupo V por uma questão
de desenvolvimento.
Todas as questões são de resposta obrigatória. Os grupos I, II, III e IV têm uma cotação de vinte e
dois pontos cada. O grupo V tem uma cotação de 12 pontos.
A prova integra itens de construção de resposta restrita e um item de construção de resposta
extensa. Os itens de resposta restrita, com cotação diferenciada de acordo com o tipo de tarefa
solicitado, podem exigir ao examinando:
• identificação da informação expressa nos documentos apresentados;
• explicitação do significado de elementos presentes nos documentos;
• mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas na análise dos documentos.
O item de resposta extensa, que exige uma resposta desenvolvida, apresenta tópicos de orientação
temática.

A estrutura da prova sintetiza-se nos quadros 1 e 2
Quadro 1 – Valorização dos temas/tópicos na prova
Tópicos

Cotação
(em pontos)
0 a 22



Domínio A – A Península Ibérica: localização e quadro natural;



0 a 22



Domínio B - A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de
Portugal (século XII);
Domínio C- Portugal do século XIII ao século XVII;



Domínio D – Portugal do século XVIII ao século XIX;

0 a 22



Domínio E- Portugal do século XX.

0 a 12

0 a 22
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens
Itens de seleção

Itens de
construção

Número de
itens

Cotação por item
(em pontos)

Associação
Ordenação
Resposta restrita

1a5

6a7

5 a 20

1a7

Resposta extensa

1

12

4. Critérios 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 e é expressa por um número inteiro. As
respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos. No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia
que seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor).
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 explorada, valorizando-se a interpretação, e não a mera paráfrase, bem
como a correta transcrição de excertos usados como suporte de argumentos;
— a mobilização de informação circunscrita ao assunto em análise e o domínio do vocabulário
específico da disciplina.
— utilização de rigor científico, tendo em vista a análise e interpretação dos factos históricos.
— organização lógica das ideias.

5. Material
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.
6. Duração
Duração da prova: 90 minutos.
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