
COTAÇÕES

GRUPO I
1.  ........................................................................................................... 3 pontos
2.  ........................................................................................................... 3 pontos
3.  ........................................................................................................... 3 pontos
4.  ........................................................................................................... 3 pontos
5.  ........................................................................................................... 3 pontos

15 pontos

GRUPO II
1.  ........................................................................................................... 6 pontos
2.  ........................................................................................................... 6 pontos
3.  ........................................................................................................... 6 pontos
4.  ........................................................................................................... 7 pontos

25 pontos

GRUPO III
1.  ........................................................................................................... 7 pontos
2.  ........................................................................................................... 4 pontos
3.  ........................................................................................................... 7 pontos
4.  ........................................................................................................... 7 pontos

25 pontos

GRUPO IV
1.  ........................................................................................................... 4 pontos
2.  ........................................................................................................... 2 pontos
3.  ........................................................................................................... 7 pontos
4.  ........................................................................................................... 6 pontos
5.  ........................................................................................................... 16 pontos

35 pontos

 TOTAL .........................................  100 pontos
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A classificação do teste deve respeitar integralmente
os critérios gerais e os critérios específicos a seguir apresentados.

CrITérIOS GErAIS 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 e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de 
classificação.

A ausência de indicação inequívoca da versão do teste (Versão 1 ou Versão 2) implica a classificação com 
zero pontos das respostas aos itens de escolha múltipla e aos itens de associação/correspondência.

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), deve ser considerada apenas a resposta que surgir 
em primeiro lugar.

ITEnS dE SELECÇãO

Escolha múltipla

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correcta.

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
–  uma opção incorrecta;
–  mais do que uma opção.

Não há lugar a classificações intermédias.

Associação/correspondência

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorrecta qualquer 
associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento 
do outro conjunto.

ITEnS dE COnSTrUÇãO

As formulações respeitantes aos conteúdos apresentadas nos critérios específicos de classificação não 
devem ser entendidas de forma rígida, mas como indicadoras da linha interpretativa considerada correcta, 
ressalvando-se sempre uma visão holística da resposta do aluno, relativamente ao que é solicitado no 
item. As respostas que apresentem pontos de vista diferentes dos mencionados nos critérios específicos 
de classificação devem ser classificadas se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e estiver 
adequado ao solicitado. Nestes casos, os elementos cientificamente válidos devem ser classificados segundo 
procedimentos análogos aos previstos nos descritores apresentados. 

São de considerar as respostas que utilizem uma terminologia cientificamente adequada e rigorosa, embora 
não exactamente idêntica à utilizada nos critérios específicos de classificação.

Se a resposta contiver elementos errados de informação histórica não solicitada, estes só são tidos em 
conta se forem contraditórios com elementos correctos referidos na mesma resposta. Nesta eventualidade, 
os elementos correctos não serão valorizados.
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Nos itens que apresentem critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempenho, é 
atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação.

No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível 
a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. É classificada com 
zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina.

Resposta curta

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.

Se a resposta contiver informação que exceda o solicitado, só são considerados os elementos que satisfaçam 
o que é pedido. 

resposta restrita e resposta extensa

A classificação a atribuir traduz a avaliação das competências de Tratamento de Informação / Utilização de 
Fontes, de Compreensão Histórica e, simultaneamente, de Comunicação em História, enunciadas no Currículo 
Nacional do Ensino Básico e especificadas na Informação n.º 2 / História, relativa ao Teste Intermédio.

Na classificação da resposta ao item de construção de resposta extensa orientada por tópicos, deve ser 
considerada a síntese de aspectos relacionados com o tema a desenvolver, com mobilização de dados 
apresentados nos documentos.

No item de resposta extensa, estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre que 
uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, 
deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa.

MOBILIZAÇãO dE COMPETÊnCIAS

Nas respostas a cada item, deve ser considerado, de acordo com o tipo de tarefa solicitada, o desempenho 
relativamente às competências:

Tratamento de Informação / Utilização de Fontes
•  Interpreta documentos de natureza diversa e com mensagens diversificadas. 
•  Utiliza conceitos históricos a partir da interpretação e da análise de fontes (textos, imagens, mapas e 

plantas, tabelas cronológicas, gráficos e quadros).

Tomando como referência estas competências, na classificação das respostas aos itens de construção de 
resposta restrita e de resposta extensa, relativamente à interpretação do(s) documento(s) e de acordo com o 
tipo de tarefa solicitada, devem ser consideradas as operações seguintes:

•  identificação da informação expressa nos documentos apresentados;

•  explicitação do significado de elementos presentes nos documentos;

•  comparação da informação recolhida nos diversos documentos;

•  mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas na análise dos documentos.

A integração correcta dos dados dos documentos deve ser valorizada, conforme previsto nos quadros relativos 
aos critérios específicos de classificação de cada item.

Compreensão Histórica

Temporalidade
•  Identifica e caracteriza fases principais da evolução histórica e grandes momentos de ruptura.
•  Localiza no tempo eventos e processos e distingue ritmos de evolução.
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Espacialidade
•  Localiza no espaço diferentes aspectos das sociedades humanas em evolução e em interacção.
•  Estabelece relações entre a organização do espaço e os condicionalismos físico-naturais.

Contextualização
•  Distingue, numa dada realidade, os aspectos de ordem demográfica, económica, social, política e cultural, 

e estabelece conexões e inter-relações entre eles. 
•  Interpreta o papel dos indivíduos e dos grupos na dinâmica social.
•  Reconhece a simultaneidade de diferentes valores e culturas e o carácter relativo dos valores culturais em 

diferentes espaços e tempos históricos.
•  Relaciona a história nacional com a história europeia e mundial, abordando a especificidade do caso 

português.

Comunicação em História
•  Produz, em função do solicitado, textos com correcção linguística, aplicando o vocabulário específico da 

disciplina.

Nos itens de construção de resposta restrita e de resposta extensa, o desempenho da competência de 
Comunicação em História traduz-se, nos critérios específicos de classificação, na avaliação de comunicação 
escrita em língua portuguesa,  de acordo com os níveis descritos no quadro seguinte.

Níveis descritores

2
Composição bem estruturada, 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
Composição com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 
ortografia, cuja gravidade implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é 
classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.

Havendo escolas em que os alunos já contactam com as novas regras ortográficas, uma vez que o Acordo 
Ortográfico de 1990 já foi ratificado e dado que qualquer cidadão, nesta fase de transição, pode optar pela 
ortografia prevista quer no Acordo de 1945, quer no de 1990, são consideradas correctas, na classificação dos 
testes intermédios, as grafias que seguirem o que se encontra previsto em qualquer um destes normativos.
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CrITérIOS ESPECÍfICOS dE CLASSIfICAÇãO

GRUPO I

1. Versão 1 – (B);  Versão 2 – (C)  ................................................................................................. 3 pontos

2. Versão 1 – (B);  Versão 2 – (C)  ................................................................................................. 3 pontos

3. Versão 1 – (A);  Versão 2 – (d)  ................................................................................................. 3 pontos

4. Versão 1 – (C);  Versão 2 – (B)  ................................................................................................. 3 pontos

5. Versão 1 – (C);  Versão 2 – (B)  ................................................................................................. 3 pontos

GRUPO II

1.  ....................................................................................................................................................  6 pontos 

Níveis Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina Pontuação

3 Completamento do texto com as 5 palavras adequadas:
a) astrolábios;  b) astronómica;  c) caravelas;  d) naus;  e) bolinar. 

6

2 Completamento do texto com 3 ou 4 palavras adequadas. 4

1 Completamento do texto com 2 palavras adequadas. 2

2. .....................................................................................................................................................  6 pontos 

Níveis Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina Pontuação

3
Associação correcta dos 6 elementos:
Versão 1:   (a) – (2);  (b) – (4);  (c) – (6);  (d) – (8);  (e) – (3);  (f) – (1)
Versão 2:   (a) – (1);  (b) – (3);  (c) – (8);  (d) – (6);  (e) – (4);  (f) – (2)

6

2 Associação correcta de 4 ou 5 elementos. 4

1 Associação correcta de 2 ou 3 elementos. 2
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3.  ....................................................................................................................................................  6 pontos 

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2

Níveis

3

 • Enunciado claro, em articulação com o documento 3, de duas das seguintes causas 
da conquista de Ceuta:

 – posição estratégica no estreito de Gibraltar OU combate à pirataria (doc. 3);
 – acesso aos produtos que afluíam a Ceuta;
 – expansão da fé cristã;
 – satisfação dos interesses da nobreza;
 – afirmação política da nova dinastia;
 – afirmação de Portugal no contexto europeu.

 • Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

5 6

2
 • Enunciado, em articulação com o documento 3, de uma das causas da conquista de 
Ceuta referidas no nível 3.

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.
3 4

1
 • Apresentação genérica de aspectos referidos no nível 3, com incipiente exploração do 
documento.

 • Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.
1 2

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.

4.  ....................................................................................................................................................  7 pontos 

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2

Níveis

3

 • Referência clara, em articulação com o documento 3, de duas das seguintes razões 
que levaram à substituição do Tratado de Alcáçovas pelo Tratado de Tordesilhas:

 – chegada de Cristóvão Colombo às Antilhas OU descoberta da América por Cristóvão 
Colombo;

 – reivindicação do direito português aos territórios descobertos por Colombo, ao 
abrigo do Tratado de Alcáçovas (doc. 3);

 – recusa da reivindicação portuguesa, por parte dos Reis Católicos, abrindo-se 
negociações com vista a  um novo tratado de divisão do mundo, ao agrado dos dois 
Estados (doc. 3).

 • Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

6 7

2

 • Referência, em articulação com o documento 3, de uma das razões que levaram à 
substituição do Tratado de Alcáçovas pelo Tratado de Tordesilhas, enunciadas no 
nível 3.

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

4 5

1
 • Apresentação genérica de aspectos referidos no nível 3, com incipiente exploração do 
documento.

 • Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.
1 2

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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GRUPO III

1.  ....................................................................................................................................................  7 pontos 

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2

Níveis

3

 • Enunciado claro, em articulação com os documentos 4 e 5, de dois dos seguintes 
aspectos que caracterizaram o conflito de interesses entre Portugal e a Grã-Bretanha 
nas últimas décadas do século XIX:

 – o “mapa cor-de-rosa” significou a pretensão do governo português de ligar Angola 
a Moçambique para garantir a ocupação efectiva dos territórios decidida na 
Conferência de Berlim (doc. 4);

 – o projecto português colidia com os interesses dos britânicos, que pretendiam fazer 
ocupação efectiva de um extenso território, do Cairo ao Cabo;

 – a Grã-Bretanha apresentou um ultimato (doc. 5): Portugal deveria retirar desses 
territórios, sob pena de o governo britânico cortar relações diplomáticas com o nosso 
país, podendo usar a força;

 – Portugal, sem condições para enfrentar o forte poderio da Grã-Bretanha, cedeu às 
suas exigências (doc. 5).

 • Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

6 7

2

 • Enunciado, em articulação com os documentos 4 e 5, de um dos aspectos que 
caracterizaram o conflito de interesses entre Portugal e a Grã-Bretanha nas últimas 
décadas do século XIX, referidos no nível 3.

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

4 5

1
 • Apresentação genérica de aspectos referidos no nível 3, com incipiente exploração dos 
documentos.

 • Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.
1 2

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.



TI de História – Critérios de Classificação • Página C/8/ 11 

2.  ....................................................................................................................................................  4 pontos 

Identificação do acontecimento ocorrido em Fevereiro de 1908: regicídio OU assassinato do 
rei D. Carlos.

3.  ....................................................................................................................................................  7 pontos 

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2

Níveis

3

 • Indicação clara de duas das seguintes críticas de Afonso Costa ao regime monárquico 
(doc. 5):

 – manutenção das práticas governativas anteriores ao regicídio: «continuação dos 
mesmos processos péssimos do passado» OU «não lhes serviu de aviso»;

 – falta de medidas na área da instrução e da educação: «em vez de o educar, 
de o instruir, os monárquicos deixaram-no no mais completo atraso, no maior 
obscurantismo» OU «Nada fez pela instrução»;

 – incapacidade de resolução dos graves problemas económicos e financeiros do 
país: «O descalabro financeiro [...] não tem similar» OU «Nada fez pela economia 
pública»;

 – agravamento das condições sociais dos trabalhadores: «antes agravou as condições 
das classes produtoras»;

 – repressão das iniciativas que contestavam a cedência aos interesses britânicos: 
«repressão das manifestações patrióticas subsequentes ao ultimato».

 • Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

6 7

2
 • Indicação de uma das críticas de Afonso Costa ao regime monárquico (doc. 5), referidas 
no nível 3.

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.
4 5

1
 • Apresentação genérica de aspectos referidos no nível 3, com incipiente exploração do 
documento.

 • Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.
1 2

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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4.  ....................................................................................................................................................  7 pontos 

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2

Níveis

3

 • Referência clara de duas das seguintes medidas sociais tomadas pelos governos da 
Primeira República para melhorar as «condições das classes produtoras» (doc. 5):

 – reconhecimento do direito à greve;
 – instituição do descanso semanal obrigatório;
 – limitação dos horários de trabalho OU fixação da semana laboral de 48 horas;
 – protecção na doença e na velhice OU criação do seguro social obrigatório;
 – estabelecimento da escolaridade obrigatória (ensino primário).

 • Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

6 7

2
 • Referência de uma das medidas sociais tomadas pelos governos da Primeira República 
para melhorar as «condições das classes produtoras» (doc. 5), enunciadas no nível 3.

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.
4 5

1
 • Apresentação genérica de aspectos referidos no nível 3, com incipiente exploração do 
documento.

 • Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.
1 2

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.

GRUPO IV

1.  ....................................................................................................................................................  4 pontos 

Identificação do acontecimento que pôs fim à situação política criticada por Salazar: golpe 
militar de 28 de Maio de 1926  OU golpe militar de 28 de Maio.

2.  ....................................................................................................................................................  2 pontos 

Indicação do nome do regime político criticado por Salazar: democracia OU democracia 
liberal OU democracia parlamentar OU Primeira República. 
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3.  ....................................................................................................................................................  7 pontos 

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2

Níveis

3

 • Explicitação clara de duas das seguintes características do regime político defendido 
por Salazar presentes no documento 6:

 – autoritarismo assente no reforço do poder executivo, sob a liderança forte de 
um chefe: «Não há Estado forte onde o poder Executivo o não é» OU «O Poder 
Executivo […] sem dependência de quaisquer indicações parlamentares»;

 – antiparlamentarismo marcado pela redução dos poderes do Parlamento e pela 
negação do multipartidarismo: «[…] excessos e desordens do parlamentarismo» OU 
«O Poder Executivo […] sem dependência de quaisquer indicações parlamentares»;

 – negação do liberalismo, do socialismo e do multipartidarismo: «regimes políticos 
dominados pelo liberalismo individualista ou socialista, pelo espírito partidário».

 • Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

6 7

2
 • Explicitação de uma das características do regime político defendido por Salazar, 
referidas no nível 3, em articulação com o documento 6.

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.
4 5

1
 • Apresentação genérica de aspectos referidos no nível 3, com incipiente exploração do 
documento.

 • Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.
1 2

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.

4.  ....................................................................................................................................................  6 pontos 

Níveis Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina Pontuação

3
Associação correcta dos 6 elementos:
Versão 1:   (a) – (9);  (b) – (6);  (c) – (1);  (d) – (5);  (e) – (7);  (f) – (8)
Versão 2:   (a) – (1);  (b) – (4);  (c) – (9);  (d) – (5);  (e) – (3);  (f) – (2)

6

2 Associação correcta de 4 ou 5 elementos. 4

1 Associação correcta de 2 ou 3 elementos. 2
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5.  ....................................................................................................................................................  16 pontos 

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Níveis*

1 2

Níveis

5

 • Desenvolvimento claro e organizado do tema «O regime autoritário português no 
período entre as duas guerras mundiais», abordando dois dos aspectos a seguir 
referidos para cada um dos três tópicos de orientação da resposta:

Princípios do Estado Novo inspirados no fascismo italiano
 – antiparlamentarismo e antimultipartidarismo (doc. 6) OU reforço do poder executivo, 
sob a liderança forte de um chefe (doc. 6);

 – antiliberalismo, anti-socialismo e anticomunismo (doc. 6);
 – culto do chefe, «salvador da pátria» e detentor de todos os poderes (doc. 7-e);
 – defesa e exaltação dos valores, da tradição e da história nacionais (doc. 7-b);
 – corporativismo (doc. 7-a): controlo de toda a vida económica e social pelo Estado 
através das corporações;

 – autarcia OU dirigismo económico.

Organizações do regime e repressão política
 – doutrinação da juventude OU Mocidade Portuguesa (doc. 7-c);
 – regime de partido único (União Nacional);
 – polícia política para repressão de opositores ao regime OU prisões políticas e campo 
de concentração do Tarrafal;

 – milícias armadas para combater os inimigos do regime OU Legião Portuguesa;
 – limitação da liberdade de expressão OU censura à comunicação social.

Política colonial do Estado Novo até 1945
 – publicação do Acto Colonial;
 – posse de colónias (doc. 7-d), um motivo de orgulho nacionalista;
 – ideia de império (doc. 7-d) – Portugal pluricontinental e multirracial;
 – missão evangelizadora e civilizadora de Portugal;
 – importância económica das colónias ao serviço da metrópole.

 • Integração adequada de, pelo menos, um elemento de cada um dos dois documentos 
no conjunto dos três tópicos.

 • Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

14 16

4 Nível intercalar 11 13

3

 • Desenvolvimento do tema «O regime autoritário português no período entre as duas 
guerras mundiais», abordando um dos aspectos referidos no nível 5 para cada um dos 
três tópicos de orientação da resposta OU dois aspectos de dois dos tópicos.

 • Integração adequada de, pelo menos, um elemento de um dos documentos no conjunto 
dos três tópicos.

 • Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

8 10

2 Nível intercalar 5 7

1
 • Apresentação genérica de aspectos referidos no nível 5, com incipiente integração dos 
documentos.

 • Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.
3 4

*  Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.


