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INFORMAÇÃO — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO — 2021 Portaria 223-A/2018 de 3 de agosto 

  Portaria 226-A/2018 de 7 de agosto 

 
  

Disciplina: História A  

 
 

Ensino Secundário 2021 

Duração da Prova: 120 Tipo de Prova: Escrita   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação do 11º ano de escolaridade do 

Ensino Secundário da disciplina de História A, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação) 

 Material  

 Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO

 A respetiva prova tem por referência o Programa de História A.  

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A Prova é composta por uma prova escrita organizada em cinco grupos. Alguns dos itens da prova apresentam a 

informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, imagens, textos e mapas. 

A estrutura da prova relativamente aos conteúdos e cotações globais por domínios e grupos encontra-se distribuída 

da seguinte forma (quadro 1) Quadro 1 - Valorização dos conteúdos. 

Módulos Domínios/conteúdos   Grupos Cotações       % 

4. 2. A Europa dos Estados 

Absolutos e a Europa dos 

Parlamentos 

2.1 Estratificação social e 

poder político nas 

sociedades de Antigo 

Regime 

I 15 

5. 2. A Revolução Francesa 

paradigma das revoluções 

liberais e burguesas 

2.1 A França nas vésperas 

da Revolução 

II 

III 

35 
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4. A implantação do 

Liberalismo em Portugal 

4.1 Antecedentes e 

conjuntura 

6. 2. A Sociedade Industrial e 

Urbana 

2.2 Unidade e diversidade 

da sociedade oitocentista 

3. Evolução democrática, 

nacionalismo 

3.1 Transformações 

políticas 

IV 

V 

50 

    

 

MATERIAL

O aluno realiza a prova    em folha que lhe é  facultada, apenas podendo usar , como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de «esferográfica-lápis», ou corretor.

 

DURAÇÃO

A prova escrita tem a duração de 120 minutos. 

 

 

  


