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1. Objeto de avaliação 

A prova de Cidadania e Mundo Atual tem por referência as Aprendizagens Essenciais. Esta prova permite avaliar 
os objetivos gerais, do domínio das aptidões/capacidades e do domínio dos conhecimentos, associados aos 
conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no âmbito do programa da disciplina a das aprendizagens 
essenciais. 

A prova apenas integrará itens relativos aos domínios e subdomínios apresentados no quadro que se segue. 
 

Domínio Subdomínio 
Cotação 

(em pontos) 

 
C.4.A península Ibérica nos séculos IX a XII  

 

C.A FORMAÇÃO DA 
CRISTANDADE 
OCIDENTAL E A 

EXPANSÃO ISLÂMICA 

A Península Ibérica : comunidades entre convívio e 
confronto. 
Os avanços da Reconquista Cristã e a formação do 
Condado Portucalense. 
Do Condado Portucalense ao Reino de Portugal 

 
15 

  
5.1.O Expansionismo Europeu 

 

 
 
 
 

 
5. EXPANSÃO E 

MUDANÇA NOS SÉCULOS 
XV e XVI 

A Europa antes dos Descobrimentos marítimos dos 
Séculos XV e XVI. 
Portugal: pioneiro na expansão europeia. 
Rumos da Expansão quatrocentista: a conquista de 
Ceuta. 
Descobrimentos e Conquistas no período henriquino. 
A descoberta da costa ocidental africana. 
A política expansionista de D. João II. 
D. Manuel I: a chegada à Índia e ao Brasil. 
O Império Português na África, no Oriente e na 
América. 
O comércio à escala mundial. 
A circulação de produtos e as suas repercussões no 
quotidiano. 

 
 
 
 
 

15 

 

9. A EUROPA E O MUNDO 
NO LIMIAR DO SÉCULO 

XX 

9.3. Portugal: da I República à Ditadura Militar 

Portugal: a I República 
Portugal: da I República à Ditadura Militar 

 

25 
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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. 

 

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 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; mais do que 

uma opção. Não há lugar a classificações intermédias. 

 
10.1. Crise,ditaduras e democracia na década de 30 

 

 

 
10. DA GRANDE 

DEPRESSÃO À II GUERRA 
MUNDIAL 

A crise de 1929 
Os regimes ditatoriais na década de 30 
O fascismo 
O nazismo 
O Estado Novo 
O regime estalinista 
A «Grande Depressão» 

 
 

25 

  
10.2. A II Guerra Mundial: violência e reconstrução 

 

20 

 A II Guerra Mundial  

 

2. Características e estrutura da prova 

A prova é escrita. 
Os alunos não respondem no enunciado. As respostas são registadas em folha própria. 
Todos os itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 
A prova apresenta cinco grupos de itens. 
Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção. 
A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Tipologias de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

 
● escolha múltipla 
● associação/correspondência 
● completamento 
● Verdadeiro/falso 
● Ordenação 

 
 

 
8 a 10 

 
 

 
2 a 8 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 
● resposta curta 
● resposta restrita 
● resposta extensa 

 

 
8 a 10 

 

 
4 a 12 

 
3. Critérios gerais de classificação 
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A prova tem a duração de 90 minutos. 

A prova é realizada na folha de respostas. 
 
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

 

Não é permitido o uso de corretor. 

 Associação/correspondência 
 

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

com mais do que um elemento do outro conjunto. 

 
 Completamento 

A cotação total do item é atribuída às respostas em que o completamento dos espaços respeite o solicitado. 

 
 Verdadeiro/falso 

Nos itens de verdadeiro/falso (V/F), serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções como 
verdadeiras ou falsas. 

 
 Ordenação 

 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente 
correta e completa. São classificadas com zero pontos as respostas em que: seja apresentada uma sequência 
incorreta ou seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. Não há lugar a 
classificações intermédias. 

 
Itens de CONSTRUÇÃO 

 
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou se 

apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é 

atribuída a classificação de zero pontos. 

 

As respostas podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios 

específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao solicitado. 

 

 Resposta curta/restrita/extensa 

 
Nos itens de resposta curta/restrita e extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea do 

desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

Para além dos tópicos de conteúdo solicitados, serão valorizados os seguintes itens: 

 
● Exposição correta dos conhecimentos; 

 

● Interpretação e utilização das informações contidas nos documentos apresentados no enunciado; 
 

● Utilização de uma linguagem escrita clara; 
 

● Utilização do vocabulário específico da disciplina; 
 

● Capacidade de síntese e objetividade. 

 
4. Duração da prova 

 

5. Material 
 


