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Informação-Prova Extraordinária de Avaliação 

Publicitada a 5 de junho de 2020 

Prova de História A  10.º Ano de Escolaridade  

Prova: Escrita  
      

Duração da Prova: 120 minutos | Tolerância: sem tolerância 

 

I – Objeto de avaliação 

 

                                                        –                                
                     
Aprendizagens Essenciais: 
- Demonstrar que a polis ateniense se constituiu como um centro politicamente autónomo onde se 
desenvolveram forma                                       ; 
-                                                                                       
-                                                                                                  
              icas e culturais; 
-                                                                                                            
                                                                                      
- Distinguir os instrumentos de ac                                                                . 
Identificar/aplicar os conceitos                                                                              
clássica. 
Conteúdos: 
1. O modelo ateniense 
1.1. A democracia antiga: os direitos dos cidadãos e o exercício de poderes. 
2. O modelo romano 
                                                 ; 
-                                                                                                     
                       
2.2. A afirmação imperial de uma cultura urbana pragmática; 
- A padronização do urbanismo e a fixação de modelos  arquitetónicos e escultóricos. 
2.3. A romanização da Península Ibérica, um exemplo de integração de uma região periférica no universo 
imperial. 
 
                                                                              –          
                    
Aprendizagens Essenciais: 
-                                                             
-                                                      da realidade imperial romana para a fragmentada 
realidade medieval, mais circunscrita ao local e ao regional; 
-                                                                                                    
                                                             
-                                                                                                  
                                        
-                                                                           
-                                                                                                      
                       
- Demonstrar a especificidade da sociedade portuguesa concelhia, distinguindo a diversidade de estatutos 
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sociais e as modalida                                                                 
-                                                                                                      
                     . 
Identificar/aplicar os conceitos: concelho; senhorio; vassalidade; imunidade; monarquia feudal; 
Cortes/parlamento; época medieval. 
Conteúdos: 
                             – do termo da Reconquista ao estabelecimento e fortalecimento de fronteiras. 
                               
- A multiplicação de vilas e ci                                                                    
-                                                                                         
                              
-                                                                                                          
                                                       
                                                                   
-                                                      das elites urbanas. 

 

II – Características e estrutura da prova 

 

Os grupos de itens têm por suporte documentos de natureza diversa, como textos, imagens, dados 
quantitativos organizados em gráfico ou em quadro e mapas. Estes documentos podem apresentar 
perspetivas diferentes e possibilitam o estabelecimento de inter-relações, em ordem ao esclarecimento de 
uma problemática decorrente de um ou mais módulos do Programa. 
Todos os itens da prova exigem a análise dos documentos apresentados e podem envolver a mobilização de 
aprendizagens relativas a mais do que um dos módulos. 
A prova integra itens de seleção (de escolha múltipla e/ou de associação e/ou de ordenação e/ou de 
transcrição) e de construção (de resposta restrita e de resposta extensa). 
Os itens, com cotação diferenciada de acordo com o tipo de tarefa solicitada, podem exigir ao examinando: 
- A identificação da informação expressa nas fontes apresentadas; 
- A explicitação do significado de elementos presentes nas fontes; 
- A confrontação da informação recolhida nas diversas fontes; 
- O esclarecimento da pertinência das fontes para os problemas levantados; 
- A contextualização cronológica e espacial da informação contida nas fontes; 
- O estabelecimento de relações entre a informação presente nas várias fontes e a problemática 
organizadora do conjunto; 
- A mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar fontes; 
- Outras tarefas, sempre em harmonia com as competências do Programa. 
O item de resposta extensa, que exige composição desenvolvida, apresenta tópicos de orientação temática. 
No item de resposta extensa, podem ser requeridas tarefas análogas às descritas para os restantes itens. 
Itens de seleção - 3 a 10 itens (5 a 10 pontos por item) 
- Escolha múltipla e/ou 
- Associação e/ou 
- Transcrição 
Itens de construção - 3 a 9 itens 
- Resposta restrita (10 a 25 pontos por item) 
- Resposta extensa (25 a 50 pontos por item) 
   (Total: 200 pontos) 

 
 
 
 
 



3 
 

III – 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 e é expressa por um número inteiro.  
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  
Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for 
possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. Se for apresentada mais do que uma 
resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar. 
Itens de seleção 
As respostas aos itens de seleção podem ser classificadas de forma dicotómica ou por níveis de 
desempenho, de acordo com os critérios específicos. No primeiro caso, a cotação total é atribuída às 
respostas corretas, não havendo lugar a classificações intermédias. No caso da classificação por níveis de 
desempenho, a cada nível corresponde uma dada pontuação, de acordo com os critérios específicos.  
Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à 
indicação da letra ou do número correspondente. 
Itens de construção 
A classificação das respostas aos itens de resposta restrita e aos itens de resposta extensa que envolvam a 
produção de um texto tem em conta os tópicos de resposta apresentados, a utilização da terminologia 
específica da disciplina e a interpretação dos documentos. Na classificação das respostas a estes itens, a 
citação e a transcrição dos textos só são consideradas se servirem de suporte à argumentação apresentada.  
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados 
por níveis de desempenho ou por parâmetros. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 
pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de 
entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é 
classificada com zero pontos.  
Nos itens de resposta restrita cujos critérios de classificação se apresentam organizados por parâmetros, a 
classificação a atribuir à resposta resulta da soma das pontuações atribuídas aos parâmetros seguintes: (A) 
Conteúdos; (B) Utilização da terminologia; (C) Interpretação de documentos.  
Nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados de acordo com os 
parâmetros seguintes: (A) Conteúdos temáticos; (B) Organização de conteúdos, terminologia específica da 
disciplina e comunicação; (C) Interpretação de documentos. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de 
desempenho em (A) Conteúdos temáticos é classificada com zero pontos no parâmetro (C) Interpretação de 
documentos. A classificação a atribuir à resposta resulta da soma das pontuações atribuídas aos diferentes 
parâmetros. As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes nos 
critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os 
apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado 
pelos documentos curriculares de referência. 

 

IV – Duração e material autorizado 

 

 
Duração da prova 
120 minutos 
Material autorizado 
Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  
As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino.  
Não é permitido o uso de corretor. 
 


