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1-OBJETO DE AVALIAÇÃO 

1.1. A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades. 

 

1.2. As Unidades e Módulos a avaliar a avaliar 

Unidades Módulos 

Unidade 2: “ O espaço português- a 
consolidação de um reino cristão e 
ibérico.” 

 
Módulo nº2: 
O dinamismo civilizacional da Europa 
Ocidental nos séculos XIII a XIV-
espaços, poderes e vivências. 

 
 
 

Unidade 2:”A Revolução Francesa- 
Paradigma das revoluções liberais e 
burguesas.”   

Módulo nº 5 
O legado do liberalismo na primeira 
metade do século XIX. 

 

Unidade 4: “Portugal, uma sociedade 
capitalista dependente”. 

Módulo nº 6 
As transformações económicas na 
Europa e no mundo. 

 

Unidade 2.” O agudizar das tensões 
políticas e sociais a partir dos anos 
30”. 
 

Módulo nº 7 
Crises, embates ideológicos e 
mutações culturais na primeira 
metade do século XX. 
 

 

Unidade 1:”Nascimento e afirmação 
de um novo quadro geopolítico”. 
Unidade 2”Portugal: do 
autoritarismo à democracia.” 

Módulo nº 8 
Portugal e o mundo da segunda 
guerra mundial ao início da década de 
80-opções internas e contexto 
internacional. 
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2-CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

1.3. A prova é constituída por duas versões. 

Todas as questões são de resposta obrigatória. 

1.4. A prova é cotada para 200 pontos. 

1.5. Alguns dos itens / grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a 

mais do que um dos Módulos. 

2.4.Valorização dos Conteúdos / Módulos: 

 

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

seguinte 

Tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item: 

 

                        Tipologia de itens 
 

Número de itens 

 
Cotação por item 

(em pontos) 
 

Itens de seleção 

 

Escolha múltipla 
Associação 

Ordenação 

 

8 a 12 

 

5 

 
 

 
Itens de construção 

 

 
Resposta curta 

 

 

 

4 a 8 

 

5 a 10 

 
 

Resposta restrita 

 

 

15 a 30 

 
 

Resposta extensa 

 

 

1 

 

40  50 

 

 

 

 
 

Grupos Módulos Cotação (pontos) 

I 
Módulo nº2 
Unidade 2: “ O espaço português- a consolidação de um 
reino cristão e ibérico.” 

30 

           II 
 

Módulo nº 4 
Unidade 2: “Estratificação Social e Poder Político nas 
Sociedades de Antigo Regime” 

40 
Módulo nº 6 
Unidade 4: “Portugal, uma sociedade capitalista 
dependente”. 

 
 

III 
 

Módulo nº 7 
Unidade 2.” O agudizar das tensões políticas e sociais a 
partir dos anos 30”. 
 

130 
Módulo nº 8 
Unidade 1:”Nascimento e afirmação de um novo quadro 
geopolítico”. 
Unidade 2”Portugal: do autoritarismo à democracia.” 
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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 e é expressa por um número inteiro, previsto 

na grelha de classificação. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

No entanto, 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 o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

Serão ainda tidos em conta na correção pelo examinador: 

-Relevância relativamente à questão formulada no item; 

-Rigor na exploração das fontes (interpretação); 

-Adequação da resposta à questão proposta; 

-Domínio da terminologia específica da disciplina; 

-Correção da expressão escrita (ortografia e sintaxe). 

 

 4- MATERIAL 

 

. CANETA AZUL OU PRETA. 

. PROIBIDO O USO DE CORRETOR. 

. É NECESSÁRIO FOLHA DE TESTE. 

 

5- DURAÇÃO   

 

A prova tem a duração de noventa minutos. 

 

 


