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MATRIZ DA PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

Disciplina: História 

Ano de escolaridade: 7º Ano 

Ano letivo: 2021/2022 

Legislação: Portaria nº 223-A / 2018, de 3 de agosto 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do 7º Ano da disciplina 

de História, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova 

• Tipologia, número de itens e cotação 

• Critérios Gerais de Classificação 

• Material   

• Duração 

 

Objeto de avaliação   

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais do 7º ano, em vigor no presente ano letivo e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os 

domínios e subdomínios apresentados na tabela seguinte (Quadro 1).  

Caracterização da prova  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no quadro 1. 

A prova tem apenas componente escrita com uma ponderação de 100%. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do programa. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Domínio Subdomínio Cotação (em 

pontos) 

As sociedades recoletoras às primeiras 

civilizações. 

1.1 As sociedades recoletoras às primeiras 

civilizações. 

 

25 

1.2- Contributos das civilizações urbanas. 

A herança do mediterrâneo antigo 2.1 O Mundo Helénico.  

http://www.aevt.pt/


Pág. 2/3 
Prova Extraordinária de Avaliação – História 7.º ano - Ano letivo 2021/2022               
  

2.2 Roma e o Império. 25 

A Europa do século VI ao século XII 3.1 A Europa do século VI ao XII.  

25 
3.2 O mundo muçulmano em expansão 

O contexto europeu do século XII ao XIV 4.1 Apogeu e desagregação da ordem feudal 25 

4.2 As crises do séc. XIV 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

 

Tipologia, número de itens e cotação 

• A prova apresenta 4 grupos. Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção; 

os itens têm por suporte documentos que devem ser devidamente analisados. Inclui itens da tipologia 

descrita no Quadro 2 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos) 

Itens de seleção: 

Escolha múltipla 

Associação/correspondência 

Ordenação 

6 a 10 2 a 6 

Itens de construção 

Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 

6 a 10 5 a 15 

Quadro 2 

 

Critérios Gerais de Classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No 

entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for 

possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.  

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), é considerada apenas a resposta que surgir em primeiro 

lugar.  

Itens de seleção 

Escolha múltipla: A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção incorreta ou 

mais do que uma opção. 

Associação/correspondência: A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um dado 

conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 
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Ordenação: A cotação só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente 

correta e completa; não há lugar a classificações intermédias. 

Itens de construção: 

Serão avaliados tendo em conta a adequação ao enunciado, a articulação com as fontes, a correção e rigor 

científico do conteúdo e o uso correto da Língua Portuguesa segundo o nível de proficiência linguística A2 . 

Na classificação dos itens de resposta extensa serão ainda considerados os seguintes aspetos: clareza e 

objetividade da resposta; articulação com as fontes/mobilização de informação relacionada com o assunto em 

análise; correção na transcrição de excertos das fontes e pertinência das mesmas como suporte de 

argumentos; domínio de conceitos da disciplina e contextualização cronológica e espacial da informação 

contida nas fontes. 

Material   

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul/preta. Não é 

permitido o uso de fita ou caneta corretora. 

Duração  

 A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância.  

 

 


