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COTAÇÕES

GRUPO I

1. ................................................................................................................... 20 pontos

2. ................................................................................................................... 20 pontos

3. ................................................................................................................... 60 pontos
_____________________

100 pontos

GRUPO II

1. ................................................................................................................... 25 pontos

2. ................................................................................................................... 25 pontos

3. ................................................................................................................... 20 pontos

4. ................................................................................................................... 30 pontos
_____________________

100 pontos

___________

TOTAL ..................................................... 200 pontos



CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação da prova deve respeitar critérios gerais e critérios específicos.

Os critérios gerais orientam a análise de todas as respostas. Os critérios específicos encontram-se

adstritos a cada item.

No âmbito da aplicação dos critérios gerais, devem ser respeitados os aspectos e procedimentos

abaixo indicados.

1. Atribuição da classificação por níveis de desempenho

Todas as classificações são atribuídas pela inserção da resposta do examinando num nível de

desempenho, respeitante quer às competências próprias da disciplina de História – enunciadas no

Programa e especificadas na Informação n.º 117/06, de 15.12.06 – quer às competências de

comunicação escrita em língua portuguesa.

A cada nível corresponde um conjunto de descritores. Níveis designados como intercalares, sem

descritores expressos, dizem respeito a aspectos parcelares dos níveis imediatamente anterior e

posterior.

Os valores correspondentes a cada nível encontram-se fixados, não podendo ser atribuídos outros.

As classificações a atribuir a cada item são obrigatoriamente expressas num número inteiro de pontos.

2.  Aplicação dos critérios gerais relativos à disciplina de História

Todas as respostas devem ser analisadas, considerando os seguintes aspectos:

–  relevância relativamente à questão formulada no item;

–  forma como a fonte é explorada, sendo valorizada a interpretação e não a mera paráfrase;

–  correcção na transcrição de excertos das fontes e pertinência desses excertos como suporte de

argumentos;

–  mobilização de informação circunscrita ao assunto em análise;

–  domínio da terminologia específica da disciplina.

• A resposta implausível ou irrelevante perante o solicitado no item e o estabelecido nos critérios

específicos de classificação recebe classificação de zero pontos.

• Se a resposta contiver elementos errados de informação histórica não solicitada, estes só

serão tidos em conta se forem contraditórios com elementos correctos no mesmo item. 

Nesta eventualidade, os elementos correctos não serão valorizados.

3. Avaliação do desempenho na comunicação escrita em língua portuguesa

Em todos os itens, para além das competências específicas da disciplina, são também avaliadas

competências de comunicação em língua portuguesa, tendo em consideração os níveis de

desempenho que a seguir se descrevem:

– Nível 3 – 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

rigor de sentido.

– Nível 2 – Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação

e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.

– Nível 1 – Composição sem estruturação, com presença de erros graves de sintaxe, de

pontuação e/ou de ortografia, com perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido.

623/C/2



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS

GRUPO I

1.  ........................................................................................................................................ 20 pontos

** Descritores apresentados nos critérios gerais.

** No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a

atribuir, deve optar-se pelo mais elevado dos dois em causa.

** No caso em que a resposta não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a

classificação a atribuir é de zero 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*

3 2 1

Níveis**

5

•  Justificação clara da afirmação, integrando-a na interpretação do docu-

mento.

Aspectos a considerar:

– ausência da livre expressão da vontade popular;

– inexistência de condições de igualdade entre candidaturas;

– prática de fraudes eleitorais.

•  Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

20 19 18

4 Nível intercalar 17 16 15

3

•  Justificação da afirmação, referindo dois dos aspectos indicados no nível

superior, a partir da interpretação incompleta do documento.

•  Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

14 13 12

2 Nível intercalar 11 10 9

1

•  Justificação insuficiente da afirmação, com incipiente exploração do

documento.

•  Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.

8 7 6

V.S.F.F.
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2.  ........................................................................................................................................ 20 pontos

** Descritores apresentados nos critérios gerais.

** No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a

atribuir, deve optar-se pelo mais elevado dos dois em causa.

** No caso em que a resposta não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a

classificação a atribuir é de zero 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*

3 2 1

Níveis**

5

•  Demonstração clara da existência de concordâncias, relativamente à

questão colonial portuguesa, articulada com a interpretação do documento.

Aspectos comuns:

– nação una e indivisível, constituída pela Metrópole e pelo Ultramar;

– defesa de Portugal como potência colonial;

– distanciamento relativamente aos princípios anticoloniais incluídos na

Carta das Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos do

Homem.

•  Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

20 19 18

4 Nível intercalar 17 16 15

3

•  Demonstração da existência de concordâncias, referindo dois aspectos

indicados no nível superior, articulada com a interpretação incompleta do

documento.

•  Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

14 13 12

2 Nível intercalar 11 10 9

1

•  Apresentação genérica de aspectos referidos no nível superior, com

incipiente exploração do documento.

•  Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.

8 7 6
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3. ........................................................................................................................................ 60 pontos

** Descritores apresentados nos critérios gerais.

** No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a

atribuir, deve optar-se pelo mais elevado dos dois em causa.

** No caso em que a resposta não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a

classificação a atribuir é de zero 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*

3 2 1

Níveis**

5

•  Análise da evolução política do Estado Novo, de 1945 até finais da década

de 50, articulada com os tópicos de orientação da resposta e integrando a

interpretação do documento.

A manutenção do regime no contexto internacional do pós II Guerra Mundial

– aparente democratização do regime no contexto da vitória dos Aliados e

dos regimes democráticos da Europa Ocidental: convocação de eleições

legislativas e presidenciais; permissão de movimentos de oposição

democrática;

– permanência do regime autoritário: polícia política e censura; desres-

peito pelos direitos cívico-políticos;

– aceitação de Portugal como membro fundador da NATO e integrante da

ONU, participando, em clima de guerra fria, no bloco ocidental. 

O impacto das eleições de 1958

– união das forças da oposição e mobilização popular em torno da

candidatura e do Programa do General Humberto Delgado;

– intensificação de acções oposicionistas internas e impacto na opinião

pública internacional;

– recrudescimento da repressão e alterações constitucionais relativas à

eleição do Presidente da República.

•  Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

60 57 54

4 Nível intercalar 50 47 44

3

•  Análise incompleta da evolução política do Estado Novo, desenvolvendo,

por referência ao nível superior, um dos dois tópicos de forma completa ou

dois aspectos de cada um e integrando parcialmente a interpretação do

documento.

•  Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

40 37 34

2 Nível intercalar 30 27 24

1

•  Resposta descritiva, abordando de forma genérica aspectos referidos no

nível superior, com incipiente exploração do documento.

•  Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.

20 17 14

V.S.F.F.
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GRUPO II

1.  ........................................................................................................................................ 25 pontos

** Descritores apresentados nos critérios gerais.

** No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a

atribuir, deve optar-se pelo mais elevado dos dois em causa.

** No caso em que a resposta não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a

classificação a atribuir é de zero 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*

3 2 1

Níveis**

5

•  Apresentação clara de três razões justificativas, de entre as indicadas, do

crescimento dos quatro «Tigres», articulada com a interpretação dos

dados do documento.

Dados do documento:

– elevado índice de crescimento dos quatro «Tigres» ao longo das duas

décadas, sempre o mais elevado de todos os das economias

representadas, apesar da quebra registada na segunda década.

Razões justificativas:

– captação de investimentos estrangeiros;

– aposta nos sectores secundário e terciário e nas exportações;

– desenvolvimento da educação e da investigação;

– mão-de-obra barata, abundante e disciplinada;

– incremento das trocas e da cooperação intra-asiáticas;

– adopção de políticas proteccionistas.

•  Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

25 24 23

4 Nível intercalar 21 20 19

3

•  Apresentação de duas das razões referidas no nível superior, articulada

com a interpretação incompleta dos dados do documento.

•  Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

17 16 15

2 Nível intercalar 13 12 11

1

•  Apresentação genérica de aspectos referidos no nível superior, com

incipiente exploração do documento.

•  Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.

9 8 7
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2.  ........................................................................................................................................ 25 pontos

** Descritores apresentados nos critérios gerais.

** No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a

atribuir, deve optar-se pelo mais elevado dos dois em causa.

** No caso em que a resposta não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a

classificação a atribuir é de zero 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*

3 2 1

Níveis**

5

•  Enunciado claro de três factores, de entre os indicados, que justificam a

evolução da economia chinesa, em articulação com a interpretação dos

dados do documento.

Dados do documento:

– crescimento elevado do PIB per capita, de forma mais acentuada a partir

da década de 90.

Factores justificativos:

– ruptura com o maoísmo e com o seu modelo de desenvolvimento

colectivista e autárcico – «um país, dois sistemas»;

– reestruturação do sector agrícola;

– modernização industrial, incluindo a criação das Zonas Económicas

Especiais;

– abertura aos capitais estrangeiros;

– nova política externa e integração da China em organismos internacionais.

•  Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

25 24 23

4 Nível intercalar 21 20 19

3

•  Enunciado de dois dos factores referidos no nível superior, articulada com

a interpretação incompleta do documento.

•  Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

17 16 15

2 Nível intercalar 13 12 11

1

•  Apresentação genérica de aspectos referidos no nível superior, com

incipiente exploração do documento.

•  Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.

9 8 7

V.S.F.F.

623/C/7



3.  ........................................................................................................................................ 20 pontos

** Descritores apresentados nos critérios gerais.

** No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a

atribuir, deve optar-se pelo mais elevado dos dois em causa.

** No caso em que a resposta não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a

classificação a atribuir é de zero 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*

3 2 1

Níveis**

5

•  Explicitação clara dos objectivos da criação da OMC, articulada com a

interpretação do documento.

Objectivos:

– globalização do comércio internacional, com vantagens mútuas e

recíprocas para todos os países, na continuação dos esforços encetados

desde o GATT;

– inclusão dos países menos desenvolvidos nos circuitos comerciais

internacionais;

– redução dos direitos alfandegários e de outros entraves ao comércio /

afirmação de políticas neoliberais.

•  Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

20 19 18

4 Nível intercalar 17 16 15

3

•  Explicitação de dois dos objectivos da criação da OMC, articulada com a

interpretação incompleta do documento.

•  Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

14 13 12

2 Nível intercalar 11 10 9

1

•  Apresentação genérica de aspectos referidos no nível superior, com

incipiente exploração do documento.

•  Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.

8 7 6
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4.  ........................................................................................................................................ 30 pontos

** Descritores apresentados nos critérios gerais.

** No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a

atribuir, deve optar-se pelo mais elevado dos dois em causa.

** No caso em que a resposta não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a

classificação a atribuir é de zero 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*

3 2 1

Níveis**

5

•  Explicação clara dos processos de globalização da economia, com base

na interpretação dos dados dos documentos.

Processos de globalização:

– domínio da economia mundial por três pólos: América do Norte, Europa

Ocidental e Ásia-Pacífico, em torno de mercados comuns regionais

(docs. 1, 2 e 4); 

– renovação das organizações económicas internacionais, integrando

países em desenvolvimento (docs. 3 e 4);

– recurso a instrumentos de globalização: liberalização das trocas e de

capitais, novo conceito de empresa e novas tecnologias da informação

e comunicação (docs. 3 e 4).

•  Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina.

30 29 27

4 Nível intercalar 25 24 22

3

•  Explicação de dois dos processos referidos no nível superior, articulada

com a interpretação incompleta dos dados dos documentos.

•  Utilização adequada da terminologia específica da disciplina.

20 19 17

2 Nível intercalar 15 14 12

1

•  Apresentação genérica dos processos referidos no nível superior, com

incipiente exploração dos documentos.

•  Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina.

10 9 7

623/C/9
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