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INFORMAÇÃO-PROVA 

                                   Prova  Extraordinária de Avaliação 

DISCIPLINA:  HISTÓRIA Ano letivo 2021/ 2022 

 

Prova  Código  -     

 

7º ANO 

 

O presente documento divulga informação-prova relativa à prova  Extraordinária 
de Avaliação do 7º ANO da disciplina de História a realizar em 2022, 
nomeadamente: 

1. Objeto de avaliação 
2. Caracterização da prova 
3. Critérios gerais de classificação 
4. Material 
5. Duração 

 

1.  Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de História em vigor para o 3º Ciclo do 
Ensino Básico (1991) e as Metas Curriculares (2013) e permite avaliar 
aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos 
domínios/ temas abordados. 

 
1.1. Conteúdos 
7º Ano de Escolaridade 
 
-- Localizar no espaço e tempo os acontecimentos históricos. 
 
-- Interpretar documentos históricos. 
 
-- Indicar os fatores que provocaram a queda do Império Romano do Ocidente. 
 
-- Caracterizar o Mundo Islâmico em expansão. 
 
-- Resumir os acontecimentos da formação de Portugal. 
 
-- Explicar o dinamismo do mundo rural nos séculos XII e XIII. 
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-- Resumir o papel de Lisboa nos circuitos do comércio europeu. 
 
-- Distinguir a Arte Românica da Arte Gótica. 
 
-- Sintetizar as características da Arte Românica e da Arte Gótica em Portugal 
 
 
2. Caracterização da prova 
 
- A prova é escrita. 

- Os alunos não respondem no enunciado. As respostas são registadas em folha 

própria. 

- A prova apresenta quatro grupos de Itens (grupo I,II,III,IV). 

- Todos os grupos podem integrar itens de seleção (escolha múltipla, 
associação/correspondência e ordenação) e itens de construção (resposta curta, 
resposta restrita e resposta extensa). 

- Todos os itens podem ter por suporte um ou mais documentos, cuja análise é 
exigida. 

- A prova é cotada para 100 pontos. 

2.1. Características, estrutura e cotações 

Grupo I 
2 Questões (para escolher uma). 
10 Pontos 

 
Grupo II 
3 Questões de resposta obrigatória 
30 Pontos 
 
Grupo III 
3 Questões de resposta obrigatória 
30 Pontos 
 
Grupo IV 
3 Questões de resposta obrigatória 
30 Pontos 
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3. Critérios gerais de classificação 

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

           Utilização correta da língua portuguesa.                               

Aplicação dos conteúdos programáticos. 

Relacionamento de conteúdos e documentos apresentados.  

Análise e interpretação correta de documentos. 

Organização e estrutura das respostas. 

Localização no tempo e no espaço dos eventos e processos históricos. 

Aplicação de conceitos e de vocabulário específico da História. 

            Conhecimento das motivações e condições dos factos históricos 

                Abordagem reflexiva e crítica das questões. 

 
3.1.  Fatores de penalização das respostas. 
- A articulação incorreta entre os documentos apresentados e o teor da questão; 
 
- A não utilização de conceitos básicos específicos da disciplina; 
 
- A falta de clareza e de sequência lógica no raciocínio apresentado;  
 

                   -Incorreções na expressão escrita. 

 

                4. Material 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 
tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 
ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 
 
Não é permitido o uso de lápis. 
 

                5. Duração 
 
A prova Tem a duração de 90 minutos. 
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