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                        ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL 

INFORMAÇÃO - TESTE AFERIDO 

                                             HISTÓRIA A – 12º ANO                                                        

                                                                                                                            Março de 2023 

 

 O presente documento divulga informação relativa ao teste aferido da disciplina de História A do 

12º ano, a realizar a 8 de março de 2023, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova         

• Critérios gerais de classificação   

• Material  

• Duração  

 

 Objeto de avaliação 

  A prova tem por referência o Programa de História A e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada. De realçar, no programa, a importância atribuída à 

História de Portugal e à História contemporânea, bem como à orientação metodológica para recorrer à 

análise de fontes na construção do saber histórico. Neste sentido, a avaliação incide, nomeadamente, nas 

capacidades seguintes:  

– Identificação da informação expressa nos documentos apresentados;  

– Explicitação do significado de elementos presentes nos documentos;  

– Cotejo da informação recolhida nos diversos documentos;  

– 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.  

 

 

 Serão objeto explícito desta prova os conteúdos, as aprendizagens e os conceitos da unidade 2 do 

módulo 8 do programa do 12º ano de História A – Portugal: do autoritarismo à democracia.  

 Os conteúdos a avaliar constam do Quadro 1 
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QUADRO 1 

MÓDULO 8 
Portugal e o Mundo da Segunda Guerra Mundial ao início da década de 80- opções internas e 
contexto internacional. 

UNIDADE 2 

 

 
2.1. Imobilismo político e crescimento económico de pós-guerra a 1974. 
 
- Coordenadas económicas e demográficas; 
- A radicalização das oposições e o sobressalto político de 1958; 
- A questão colonial;  
- A primavera marcelista. 
 
2.2. Da revolução à estabilização da democracia 
 
- O movimento das forças armadas e a eclosão da revolução; 
- A caminho da democracia; 
- O reconhecimento dos movimentos nacionalistas e o processo de descolonização; 
- A revisão constitucional de 1982 e o funcionamento das instituições democráticas; 
 
2.3. O significado internacional da revolução portuguesa. 
 
 

 

 Caracterização da prova A prova tem duas versões. A prova é cotada para 200 pontos. Os itens 

apresentados correspondem às tipologias expostas no Quadro 2 

 

Quadro 2 — Tipologia e cotação 

TIPOLOGIA COTAÇÃO 
(por item, em 

pontos) 

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 

Escolha múltipla 10 pontos 
A cotação só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. Todas as 
outras respostas são classificadas com zero valores 

Associação 12/13 pontos 
Ordenação 15 pontos 

Transcrição 10 pontos 

Apenas é atribuída a pontuação total às respostas que apresentem a afirmação ou o 
excerto corretos e respeitem, na íntegra, as regras de transcrição (sinais gráficos de 
aspas e de supressão). 
Transcreve integralmente o excerto solicitado, respeitando as regras de transcrição – 10 
pontos 
Transcreve o excerto correto com erros de transcrição. – 7 pontos. 

Resposta curta 10 pontos 
Nos itens de resposta curta são atribuídas pontuações às respostas total ou 
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Resposta restrita 
20 pontos  

 
A classificação tem em conta os tópicos de resposta apresentados, a organização dos 
conteúdos, a utilização da terminologia específica da disciplina e a integração da 
informação contida nos documentos.  
Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A 
cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  
Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero 
pontos.  
 
No item de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados de 
acordo com os parâmetros seguintes:  
(A) Identificação e Explicação 
(B) Articulação temática e Organização 
(C) Integração dos documentos.  
 

Resposta de 
comparação 

25 pontos 

Resposta extensa 
(Desenvolvimento) 

 35 pontos 
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Caso as respostas contenham elementos contraditórios, apenas são considerados para 
efeitos de classificação os aspetos que não apresentem esses elementos.  
 
As respostas que apresentem erros científicos graves, como a total descontextualização 
do tempo histórico, são classificadas com zero pontos. No caso das respostas ao item 
de resposta extensa que apresentem esses erros científicos graves, o tópico de 
referência aos quais esses erros estejam associados não é considerado para efeitos de 
classificação. 

  

 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. A ausência de indicação inequívoca da versão da 

prova implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens de seleção. As respostas ilegíveis ou 

que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  

  

           Itens de seleção  

 Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Todas as 

outras respostas são classificadas com zero pontos.  

  

            Itens de construção  

 Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, 

de acordo com os critérios específicos. Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de 

classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação.  

 Nos itens de resposta restrita, de comparação 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 a estes itens 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. 

  

          Material  

 Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não 

é permitido o uso de corretor.  

  

            Duração  

 A duração da prova é de 80 minutos. 


