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12.º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame final nacional do ensino
secundário da disciplina de História A, a realizar em 2021, nomeadamente:
•• Objeto de avaliação
•• Caracterização da prova
•• Material
•• Duração
Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo com
as instruções de realização.
Na prova, poderá ser utilizado o sistema de identificação de cores ColorADD.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de História A para os 10.º, 11.º e 12.º anos 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;
•• e
 stabelecimento 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 História A, serão objeto de avaliação os domínios que se encontram discriminados
na tabela. Sublinha-se a importância atribuída à História de Portugal e à História Contemporânea.
As respostas aos itens podem requerer articulações entre os conteúdos dos diferentes domínios, de
acordo com uma visão abrangente e articulada das aprendizagens desenvolvidas no currículo.
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Ano de
Escolaridade

Domínios

10.º

Dinamismo civilizacional da Europa Ocidental nos séculos XIII a XIV – Espaços, poderes e vivências
A Europa nos séculos XVII e XVIII – sociedade, poder e dinâmicas coloniais

11.º
A civilização industrial – economia e sociedade; nacionalismos e choques imperialistas
Crises, embates ideológicos e mutações culturais na primeira metade do século XX
12.º

Portugal e o Mundo, da Segunda Guerra Mundial ao início da década de 80 – opções internas
e contexto internacional
Alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações socioculturais no mundo atual

Caracterização da prova
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo,
resposta extensa).
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, imagens, mapas, tabelas
e gráficos.
As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do
que um dos domínios das Aprendizagens Essenciais.
A prova é cotada para 200 pontos.

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 permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 120 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
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