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3.º Ciclo do Ensino Básico (3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e Despacho Normativo n.º 3A-2020, de 5 de março) 
 
 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final a nível de escola 
do 3.º Ciclo da disciplina de História, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova;  

• Material; 

• Duração; 

• Critérios gerais de classificação. 
 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de História do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada, incidindo, nomeadamente, sobre as competências seguintes: 

* Identificação da informação expressa nos documentos apresentados; 

* Explicitação do significado de elementos presentes nos documentos; 

* Comparação da informação recolhida nos diversos documentos; 

* Transcrição seletiva de elementos dos documentos como suporte de argumentos; 

* Contextualização cronológica e espacial da informação contida nos documentos; 

* Estabelecimento de relações entre a informação presente nos vários documentos e 

a problemática organizadora do conjunto; 

* Mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar 

documentos. 
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Na Prova de História, a valorização dos conteúdos objeto de avaliação apresenta-se 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Tabela de conteúdos 

 

Tema/Domínio Conteúdos Cotação 

Domínio 1 – A Europa e 

o Mundo no Limiar do 

Século XX 

1.1 – Apogeu e declínio da influência europeia 

          * As causas e o desenrolar da I Guerra 

Mundial. 

15 pontos 

1.2 – As transformações políticas, 

económicas, sociais e culturais do após-

guerra; 

          * As transformações geopolíticas 

decorrentes da I  Guerra Mundial. 

15 pontos 

1.3 – Portugal da I República à Ditadura 

Militar. 
20 pontos 

Domínio 2 – Da Grande 

Depressão à II Guerra 

Mundial 

2.1 – Crise, ditaduras e democracia na década 

de 1930. 

          * A emergência e a consolidação do(s) 

fascismo(s)  nas décadas de 1920 e 1930; 

          * A emergência e consolidação do 

Estado Novo em Portugal. 

25 pontos 

Domínio 3 – Do Segundo 

Após-Guerra aos Anos 

80 

3.2 – Portugal: do autoritarismo à democracia 

          * A desagregação do Estado Novo e a 

Revolução democrática portuguesa. 

25 pontos 

 

 

Caracterização da prova 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 

2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção: 

Escolha múltipla / associação / 

ordenação 

2 a 8 2 a 6 

 Itens de 

construção 

Resposta 

curta/restrita 
2 a 4 6 a 8 

Resposta extensa 3 a 4 10 a 16 
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A prova contém itens de seleção (escolha múltipla, associação e ordenação) e itens 

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

Alguns dos itens de resposta restrita e os itens de resposta extensa exigem que as 

respostas não se limitem à mobilização dos elementos presentes, explícita ou 

implicitamente, nos documentos apresentados. 

A Prova é cotada para 100 pontos. 

 

Material 

 

Como material de escrita apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 

azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 

ensino. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração  

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Critérios gerais de classificação 

 

Nas respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a 

atribuir traduz a avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina e no 

domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.  

Nas respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a não integração 

de aspetos relacionados com a informação contida nos documentos constitui fator de 

desvalorização, implicando a atribuição de pontuações correspondentes a níveis de 

desempenho abaixo do nível em que a resposta seria enquadrada se tal integração 

fosse feita. Nestes itens, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho 

no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa, de acordo com os níveis a seguir descritos. 

Níveis Descritores 

3 
O discurso é globalmente claro e correto, podendo apresentar 
falhas pontuais nos planos da sintaxe, da pontuação e da 
ortografia. 

2 
O discurso apresenta incorreções nos planos da sintaxe, da 
pontuação e da ortografia que, contudo, não comprometem a sua 
clareza. 

1 
O discurso apresenta incorreções que comprometem parcialmente 
a sua clareza. 

 
No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da 
disciplina, não é classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em 
língua portuguesa. 

 


