
 

             AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO 

Informação-Prova 

Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) 

10.º Ano de Escolaridade/2021 

Prova Escrita de História A 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova Extraordinária de Avaliação (PEA): 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

1. Objeto de avaliação  

O presente documento visa divulgar as características da prova extraordinária de avaliação a realizar em 2021 pelos 

alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho 

e Portaria 226-A de 7 de agosto.  

2. Caracterização da prova  

A prova tem por referência o Currículo Nacional do Ensino Básico e o Programa da disciplina de História A, em vigor 

para o Ensino Secundário (10º ano), e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação, nomeadamente: 

Objetivos gerais / competências 
o Utilização do vocabulário próprio da ciência histórica;  

o Identificação da informação expressa nos documentos apresentados. 

o Explicitação do significado de elementos presentes nos documentos; 

o Análise de fontes diversas para comparação de informação; 

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

o Contextualização cronológica e espacial da informação contida nos documentos; 

o Estabelecimento de relações entre a informação presente nos vários documentos e a problemática transversal 

ao conjunto de documentos; 

o Mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar documentos; 

o Aplicação da noção de evolução; 

o Aplicação das noções de condicionalismo e consequência; 

o Aplicação da noção de multiplicidade temporal; 

o Aplicação da noção de relativismo cultural. 

 

 

 

 



 

 

 
A valorização dos Temas e Conteúdos da prova sintetiza-se na Tabela 1.  

Módulo Unidade Didática Cotação  

 

1-Raízes mediterrânicas da 

civilização europeia- 

cidade, cidadania e império 

na Antiguidade Clássica. 

 
 
- O modelo romano 
 
 
- O espaço civilizacional greco-latino à beira da 
mudança 
 

 

-40 pontos 

 

-30 pontos 

2- O dinamismo 

civilizacional da Europa 

Ocidental nos séculos XIII a 

XIV- espaços, poderes e 

vivências. 

 
- A identidade civilizacional da Europa Ocidental 
 
 
 
- O espaço português- a consolidação de um um 
reino cristão ibérico 

 

- 40 pontos 

 

 

- 50 pontos 

 

3- A abertura europeia ao 

Mundo- mutações nos 

conhecimentos, 

sensibilidades e valores nos 

séculos XV e XVI. 

 
 
- A geografia cultural europeia de Quatrocentos e 
Quinhentos 
 
 
- O alargamento do conhecimento do Mundo 
 

 

- 20 pontos 

 

 

- 20 pontos 

 

3. Critérios 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. 

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

Na classificação da Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) é considerado o acordo ortográfico em vigor. 

Itens de seleção 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Itens de construção 

RESPOSTA CURTA 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

RESPOSTA RESTRITA 



Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

RESPOSTA EXTENSA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da 

disciplina. 

Nos itens de resposta extensa, com cotação igual a vinte pontos, a classificação a atribuir traduz a avaliação 

simultânea das competências específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua 

portuguesa. 

 

Níveis Descritores 

3 Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros 
esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

2 Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, 
cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

1 Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, 
cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido. 

 
4. Material  

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

As respostas são registadas em folha própria, em uso pelo estabelecimento de ensino. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração da Prova  

A Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) tem a duração de 90 minutos. 

 
 
 

 

 


