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INFORMAÇÃO – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  

 

Ano: 9.º Turma: D 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

 

Modalidade da Prova: escrita                                                                                                                                                                                Ano letivo: 2021/2022                                                                                                                                                                                                           

 
 

Objeto de Avaliação Características e estrutura da prova 
Cotação 

 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais do 9-º Ano, e procura 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, incidindo sobre: 

 

 

 EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX  

 Hegemonia e declínio da influência europeia  

 Portugal: da I República à ditadura militar  

 

 DA GRANDE DEPRESSÃO À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

 As dificuldades económicas dos anos 30  

 Entre a ditadura e a democracia  

 A II Guerra Mundial  

 

 DO SEGUNDO PÓS- GUERRA AOS DESAFIOS DO NOSSO TEMPO  

 Portugal: do autoritarismo à democracia  

 
 

Os itens/grupos têm como suporte uma ou mais fontes, 

cuja análise é exigida.  

Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a 

mobilização de aprendizagens relativas a mais do que do 

que um dos temas do Programa/Metas Curriculares.  

TIPOLOGIA DE ITENS: 

Itens de seleção:  

Escolha múltipla; associação/correspondência; 

completamento; ordenação.  

Itens de construção:  

Resposta curta; resposta restrita; resposta extensa. 

 

Domínios a avaliar: 

 

 Compreensão contextualizada 

das realidades históricas  

 

 Interpretação de fontes 

históricas diversas para a 

construção da evidência 

histórica;  

 

 Comunicação em História: 

narrativa histórica.  

 

A prova está cotada para  

 100% 
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Critérios Gerais de Classificação 

 

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

 

ORDENAÇÃO 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

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. 

• a mobilização de informação relativamente ao assunto em análise e o domínio do vocabulário específico da disciplina. 

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

 
Duração da prova:  

90 minutos 

 

Material autorizado:  

As respostas são registadas em folha própria. 

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

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

 

 


