MATRIZ DA PROVA DE EXAME
(AVALIAÇÃO DO REGIME NÃO PRESENCIAL E AVALIAÇÃO DE RECURSO)

Disciplina –

_HISTÓRIA A

10.º ANO

Módulos 1, 2 e 3
Duração da Prova 135 minutos

Modalidade: Prova escrita

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame equivalente ao 10º. Ano de
escolaridade da disciplina de História A, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de História A e permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo, nomeadamente, sobre as competências
seguintes:
• identificação da informação expressa nos documentos apresentados;
• explicitação do significado de elementos presentes nos documentos;
• análise de fontes diversas para comparação de informação;
• transcrição seletiva de elementos dos documentos como suporte de argumentos;
• contextualização cronológica e espacial da informação contida nos documentos;
• estabelecimento de relações entre a informação presente nos vários documentos e a problemática
transversal ao conjunto de documentos;
• mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar documentos.
Na prova de 10º. Ano de História A, serão objeto de avaliação tanto os conteúdos de
aprofundamento como as aprendizagens e os conceitos estruturantes dos módulos que se
encontram discriminados na tabela. Sublinha-se a importância atribuída à História de Portugal e à
História Europeia. A resposta aos itens pode requerer articulações entre os referidos conteúdos e
conceitos e os restantes conteúdos e conceitos, sempre que a orientação fixada nos módulos assim
o exija e de acordo com uma visão abrangente e articulada dos conteúdos desenvolvidos no
currículo.
Ano de Escolaridade

Módulos
1 - Raízes Mediterrânicas da Civilização Europeia –
Cidade, Cidadania e Império na Antiguidade
Clássica: O modelo ateniense e o modelo romano

10º. Ano

2 - Dinamismo civilizacional da Europa continental
nos séc. XIII a XIV – Espaços poderes e vivências.
O espaço português
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3 – A abertura europeia ao mundo – Mutações nos
conhecimentos, sensibilidades e valores nos séculos
XV e XVI. O alargamento do conhecimento do
mundo.
Caracterização da prova
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos (como textos, imagens, cronologias,
mapas, tabelas e gráficos) e requerer a sua análise. A prova inclui itens de seleção (por exemplo,
escolha múltipla, ordenação e associação) e itens de construção (por exemplo, resposta restrita e
resposta extensa). A distribuição da cotação pelos módulos do programa é ponderada em função
dos respetivos conteúdos estruturantes e da relevância dada aos temas.
A prova é cotada para 200 pontos.
Material
Como material de escrita apenas pode ser usada caneta ou esferográfica indelével de tinta azul ou
preta. As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.
Não é permitido o uso de corretor.
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