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INFORMAÇÃO-PROVA (MATRIZ) 

 

A. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características das Provas de Avaliação dos Cursos 

Científico-Humanísticos na modalidade de Ensino Recorrente, para a Época de Avaliação de 

Regime de Frequência Não presencial ou como Avaliação de Recurso para a capitalização 

dos módulos da disciplina de História A, do 11º ano, formação especifica, a realizar em janeiro 

de 2023, pelos alunos que se encontram abrangidos pelo plano de estudos instituído pelo 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, Portaria n.º 242/2012 de 10 de agosto, Despacho 

normativo n.º 1/2008 e Despacho normativo n.º 36/2007.  

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e dos documentos orientadores para a docência da disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização e estrutura da prova; 

 Critérios gerais de classificação da prova; 

 Material; 

 Duração. 

Este documento, depois de aprovado, é afixado em lugar público na escola e na sua página 

eletrónica, até 15 dias antes da data da sua realização. 

 

B. Objeto da avaliação  

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais da disciplina de História A para o 11º 

ano e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada. 

 

Constituem objeto de avaliação, na prova, as seguintes aprendizagens: 

Módulo 4 

A EUROPA NOS SÉCULOS XVII E XVIII – SOCIEDADE, PODER E DINÂMICAS COLONIAIS 

1. A Europa dos Estados absolutos e a Europa dos Parlamentos 

1.1. Estratificação social e poder político nas sociedades do Antigo Regime 

1.1.1. Uma sociedade de ordens assente no privilégio 

1.1.2. O absolutismo régio 

  1.1.3     Sociedade e poder em Portugal 

Disciplina/Módulo:  História A| Módulo 4 

Curso(s):  Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades 

Docente:  Maria do Sameiro Leitão 

Natureza da Prova:  Escrita 

Duração da Prova:  90 minutos 



 

CCH-ER/MPA/001/00         Página 2 de 2 

 

C. Caracterização e estrutura  

A prova, cotada para 200 pontos, é constituída por 3  partes: 

Atividade A | Escrita 

GRUPO I 

(Questões a partir de um conjunto de fontes diversificadas) 

1. Questão de resposta curta 

2. Questão de escolha múltipla 

3. Questão de associação 

4. Questão de resposta restrita 

5. Questão de escolha múltipla 

6. Questão de resposta extensa 

 

Atividade B | Escrita  

GRUPO II 

(Questões a partir de um conjunto de fontes) 

1. Questão de escolha múltipla 

2. Questão de resposta restrita 

3. Questão de resposta restrita 

 

Atividade C | Escrita   

GRUPO III 

(Questões a partir de uma fonte escrita) 

1. Questão de escolha múltipla 

2. Questão de escolha múltipla 

3. Questão de ordenação 

4. Questão de resposta restrita 

 

D. Critérios gerais de classificação da prova 

• Articulação obrigatória com as fontes. 

• Interpretação e não mera paráfrase das fontes. 

• Transcrição correta e pertinente de excertos das fontes. 

• Informação correta e circunscrita ao assunto em análise. 

• Domínio da terminologia específica e dos conceitos do programa. 

• Correção linguística. 

 

E. Material  

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

(modelo oficial).  

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta.  

Não é permitida a consulta de dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor. 

F. Duração 

A prova escrita tem a duração de noventa minutos. 


