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Informação-Prova  

Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) 

8.º Ano de Escolaridade/2020 

Prova Escrita de História                                                        3 Páginas 

 

1. Objeto de avaliação 

 

O presente documento visa divulgar ascaracterísticas da prova extraordinária de avaliação a realizar 

em 2020pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-

Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e pela portaria 223-A/2018 de 3 de agosto. 

 

2. Caracterização da prova 

• A prova apresenta 3 grupos de itens. 

• Todos os grupos podem integrar itens de seleção, associação/correspondência, ordenação e 

construção. 

• Os itens / grupos de itens têm como suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 

• A prova é cotada para 100 pontos e a valorização dos conteúdos consta no Quadro 1:  

 

Quadro 1 - Valorização dos conteúdos dos domínios e subdomínios/ temas e subtemas  

Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

DOMÍNIO 5 - EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCS. XV E XVI 

 Subdomínio 5.2: Renascimento, Reforma e Contrarreforma 
40 a 65 

 DOMÍNIO 7 – O ARRANQUE DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O TRIUNFO DOS REGIMES 

LIBERAIS CONSERVADORES 

Subdomínio 7.2: - Revoluções e Estados Liberais Conservadores 

25 a 35 

 

Sede: Escola Secundária de Mem Martins 
Escola Básica Maria Alberta Menéres; Escola Básica nº 2 de Mem Martins; Escola Básica nº 1 da Serra das  Minas 
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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.  

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

pontos.  

 

Itens de seleção  

- Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Todas 

as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Itens de construção  

- Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos.  

- Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação.  

- Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação 

do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa, de acordo com o Quadro 2.  

- Nas respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a não integração de aspetos 

relacionados com a informação contida nos documentos constitui fator de desvalorização.  

- As respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa deverão integrar os 

conteúdos/conceitos necessários, sendo de privilegiar a objetividade e a capacidade de síntese. 

 

 

Quadro 2 – Descritores do domínio da comunicação escrita 

Níveis Descritores 

2 
Texto bem estruturado, 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. 

1 
Texto com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e / ou de ortografia, 

cuja gravidade implique perda de alguma inteligibilidade e / ou de sentido. 

 

4. Material 

 

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

• As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

• Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração da Prova 
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• A prova tem a duração de 90 minutos.
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