INSTRUÇÕES DE REALIZAÇÃO E CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

HISTÓRIA B
Prova 723 | 2020

11.º Ano de Escolaridade

A prova inclui 4 itens, devidamente identificados no enunciado, cuja resposta contribui obrigatoriamente
para a classificação final. Dos restantes 11 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final
os 7 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação.

INSTRUÇÕES DE REALIZAÇÃO

Indique de forma legível a versão da prova.
Para cada resposta, identifique o grupo e o item.
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.
Apresente apenas uma resposta para cada item.
As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva, na folha de respostas,
o grupo, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.
Nas respostas aos itens que envolvem a produção de um texto, deve ter em conta os conteúdos e a sua
organização, a utilização da terminologia específica da disciplina e a integração da informação contida
nos documentos.
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COTAÇÕES – 1.ª FASE
As pontuações obtidas nas respostas a estes
4 itens da prova contribuem obrigatoriamente
para a classificação final.
Cotação (em pontos)

Grupo
I

I

II

III

2.

3.

2.

3.

18

18

18

20

Subtotal
74

Grupo I
1.
Destes 11 itens, contribuem para a classificação
final da prova os 7 itens cujas respostas obtenham
melhor pontuação.

Grupo II
1.

3.

Subtotal

Grupo III
1.

2.

1.

2.

4.

5.

Grupo IV
Cotação (em pontos)

3.

4.
126

7 x 18 pontos

TOTAL

200

COTAÇÕES – 2.ª FASE
As pontuações obtidas nas respostas a estes
4 itens da prova contribuem obrigatoriamente
para a classificação final.
Cotação (em pontos)

Grupo
I

II

III

III

1.

1.

1.

2.

18

20

18

18

Subtotal
74

Grupo I
2.
Destes 11 itens, contribuem para a classificação
final da prova os 7 itens cujas respostas obtenham
melhor pontuação.

3.
Grupo II

2.

3.

Subtotal

Grupo III
3.

4.

1.

2.

5.
Grupo IV

Cotação (em pontos)
TOTAL
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pontos das respostas
aos itens de seleção.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
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 for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em
primeiro lugar.
ITENS DE SELEÇÃO
As respostas aos itens de seleção podem ser classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho,
de acordo com os critérios específicos. No primeiro caso, a cotação do item só é atribuída às respostas
integralmente corretas e completas, sendo todas as outras respostas classificadas com zero pontos. No caso
da classificação por níveis de desempenho, a cada nível corresponde uma dada pontuação, de acordo com
os critérios específicos.
Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente
à indicação da letra ou do número correspondente.
ITENS DE CONSTRUÇÃO
Nos itens de resposta curta são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo
com os critérios específicos.
A classificação das respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa que envolvam a produção
de um texto tem em conta os tópicos de resposta apresentados, a organização dos conteúdos, a utilização da
terminologia específica da disciplina e a integração da informação contida nos documentos.
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. Se permanecerem
dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.
Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.
No item de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados de acordo com os
parâmetros seguintes: (A) Identificação e Explicação, (B) Articulação temática e Organização e (C) Integração
dos documentos. Cada parâmetro encontra-se organizado por níveis de desempenho. A cada nível de
desempenho corresponde uma dada pontuação. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho
no parâmetro (A) Identificação e Explicação é classificada com zero pontos nos restantes parâmetros.
A classificação a atribuir à resposta resulta da soma das pontuações atribuídas aos diferentes parâmetros.
As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes nos critérios
específicos são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que
o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos
curriculares de referência.
Caso as respostas contenham elementos contraditórios, apenas são considerados para efeitos de classificação
os aspetos que não apresentem esses elementos.
As respostas aos itens de resposta restrita que apresentem erros científicos graves, como a total
descontextualização do tempo histórico, são classificadas com zero pontos. No caso das respostas ao item
de resposta extensa que apresentem esses erros científicos graves, o tópico de referência aos quais esses
erros estejam associados não é considerado para efeitos de classificação.
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