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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A Prova de Avaliação Extraordinária tem como referência o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PA) e as Aprendizagens Essenciais previstas para a disciplina de História no 8.º ano de 

escolaridade, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

A prova apenas integrará itens relativos aos temas apresentados nesta informação. Assim, não serão objeto 

de avaliação os temas que não constem da presente informação. 

 
2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova incide sobre os quatro domínios previstos no programa de História do 8.º ano. 

Todos os grupos podem integrar itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência) e itens de 

construção (resposta curta). 

Alguns dos itens de escolha múltipla e de associação/correspondência podem apresentar-se sob a forma de 

tarefas de completamento. 

Todos os domínios têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 

As respostas são dadas no enunciado da prova. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Domínios, subdomínios, Aprendizagens essenciais (adaptadas), Áreas de Competência e Cotações 

Domínios/ 
/Subdomínios 

Aprendizagens Essenciais (Adaptadas) 
Áreas de 

Competência 

Cotação dos 
Itens (em 
pontos) 

EXPANSÃO E 
MUDANÇA NOS SÉC. 
XV E XVI 
 
 A abertura ao 
mundo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Renascimento e 
Reforma  
 
O CONTEXTO 
EUROPEU DOS SÉC. 
XVII E XVIII 
 
O Antigo Regime – 
regra e exceção 
 
O século XVIII – um 
século de mudanças  
 
 
 
CRESCIMENTO E 
RUTURAS NO 
MUNDO OCIDENTAL 
NOS SÉC. XVIII E XIX  
 
A revolução agrícola 
e o arranque da 
revolução industrial  
 
O triunfo das 
revoluções liberais  
 
 
O MUNDO 
INDUSTRIALIZADO 
NO SÉC. XIX 
 
Transformações 
económicas, sociais 
e culturais 

O ALUNO DEVE: 
 

 Explicar as condições políticas, sociais, técnicas, 
científicas e religiosas que possibilitaram o arranque 
da expansão portuguesa. 

 Descrever a expansão portuguesa nos períodos: do 
Infante D. Henrique, de D. João II e de D. Manuel I. 

 Relacionar a chegada de Cristóvão Colombo à 
América com o Tratado de Tordesilhas. 

 Caracterizar o comércio mundial (intercontinental) 
no século XVI e as suas principais consequências no 
quotidiano e nos consumos mundiais. 
 

 Explicar a renovação cultural na Europa nos séculos 
XV e XVI – O Renascimento. 

 Identificar personalidades do Renascimento que se 
destacaram nas ciências e nas artes e as respetivas 
obras. 

 
 

 Caracterizar o absolutismo régio. 

 Identificar a arte barroca nas suas principais 
expressões. 
 

 Reconhecer a importância do método experimental 
para o desenvolvimento da ciência e da técnica, 
referindo os principais avanços científicos e os seus 
autores. 

 Identificar os princípios do Iluminismo e os seus 
principais representantes. 

 Reconhecer a influência das propostas iluministas nas 
democracias atuais. 

 
 

 Compreender as condições que favoreceram o 
arranque da Revolução industrial e as alterações 
verificadas no regime de produção. 
 

 Explicar como a Revolução Americana 
(independência dos EUA) aplicou os ideais 
iluministas. 

  Compreender a herança da Revolução Francesa para 
a História da Humanidade. 
 
 

 Identificar as principais potências industrializadas no 
século XIX, ressaltando a importância da revolução 
dos transportes para a mundialização da economia. 

 Identificar progressos da ciência e da técnica no 
mundo industrializado. 

 Caracterizar as novas correntes artísticas: a 
arquitetura do ferro; romantismo; realismo; 
impressionismo. 

 Descrever evolução demográfica e urbana no século 
XIX. 

 Compreender a afirmação da burguesia no século 
XIX. 

 Caracterizar a classe operária: condições de vida e 
de trabalho; o movimento sindical; as propostas das 
doutrinas socialistas. 

A – Linguagem 

e textos 

 

 

B – Informação 

e 

comunicação 

 

 

D – 

Pensamento 

crítico e 

pensamento 

criativo 

 

 

H – 
Sensibilidade 
estética e 
artística 

 
 
I – Saber 

científico, 

técnico e 

tecnológico 

10 a 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 a 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 a 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 a 60 
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios de classificação apresentados 

para cada item. 

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

Se o aluno responder ao mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir 

em primeiro lugar. 

Itens de seleção: 

• Escolha múltipla - A cotação total do item só 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 ou mais do que uma opção. 

• Associação/correspondência - Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione 

um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

Itens de construção: 

• Resposta curta: 

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

resposta contiver informação que exceda o solicitado, e se não entrar em contradição, são considerados os 

elementos que satisfaçam o que é pedido. 

 

4. MATERIAL AUTORIZADO 

Os alunos podem apenas utilizar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


