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Disciplina: HISTÓRIA 
Ano de escolaridade: 9º 
Tipo de Prova/código: 19 

 
 

 

Informação-Prova Final a nível de Escola 

Despacho Normativo nº 7-A/2022 
 

Ano letivo de 2021-2022 

 

1. Objeto de avaliação 
 
A Prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

A Prova Final a nível de Escola apenas integrará, quanto às Aprendizagens Essenciais de História de 7º, 8º e 9º 
ano, os  itens relativos aos temas aqui apresentados e que são: 

 
- A herança do Mediterrâneo Antigo 
-  Expansão e Mudança nos séculos XV e XVI 
- Portugal no contexto europeu dos séculos XVII e XVIII 
- A Europa e o mundo no limiar do século XX 
- Da grande depressão à segunda Guerra Mundial 
 

2. Características e estrutura da prova 
 
A prova é cotada para 100 pontos. 

 
A valorização por conteúdos é a que se segue: 
 

• Os Gregos no século V a. C e o mundo romano no apogeu do Império 

• O expansionismo europeu 

• A Europa no antigo regime (primeira metade do século XVIII)                                

• Portugal na segunda metade do século XVIII 100 pontos 

• A primeira guerra mundial 

• Portugal: da 1ª República à ditadura militar 

• Afirmação de regimes não democráticos na década de trinta       
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2. Características e estrutura da prova (continuação) 

Tipologia dos itens 
Número de 

itens 
itens 

Cotação 

(em pontos) 

 
Processo 
cognitivo 

Itens de 
seleção 

Escolha 
múltipla 

2 1.1 

2.1 

5 
6 conhecimento 

Item de 

transcrição 
Resposta 
restrita 

1 
1.1. 

 
10 interpretação 

Item de resposta restrita 

7 
1.1 

           1.2 
1.2 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

10 
5 
5 
5 
5 

10 
9 
 

conhecimento 
 

Ítem de resposta extensa 1 1.1 30 
Interpretação 
conhecimento 
comunicação 

Total                                                                                                                                       100 
 
3. Critérios gerais de classificação: 
 

Itens de seleção: 
A cotação integral do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Todas as respostas 
erradamente selecionadas são objeto de desconto de  1 ponto cada. 
 
Item de construção: No item de resposta restrita, é atribuída classificação à transcrição correta. 
 
Item de resposta restrita : A cotação integral do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. 

   Ìtem de resposta extensa:  

Domínio das Aptidões/Capacidades - Metodologia específica da História (30%) ∙  

-situou o assunto do documento no espaço e tempo;  

∙ conseguiu identificar todas as ideias do documento;  

∙ conseguiu traduzir as ideias do documento por palavras suas.  

Domínio dos conhecimentos (50%)  

∙ Foi ao encontro do que lhe foi perguntado;  

∙ Revelou conhecimento dos conteúdos;  

∙ Foi capaz de integrar a informação dos documentos na resposta.  

Domínio dasAptidões/Capacidades-Comunicação (20%)  
∙ Revelou domínio dos conceitos da disciplina: definiu - os e aplicou - os corretamente;∙ Redigiu com 
clareza e correção. 

 
4. Material 
Material de escrita de tinta azul ou preta/folha de prova. Não será permitido o uso de lápis ou de corretor. 

 
5. Duração 
90 minutos 
 


