
APH – Parecer sobre as provas de exame nacional de História A (623) e de História B 

(723) – 1ª FASE, 2021 

A crítica que a APH costuma fazer à extensão das provas para o tempo de resolução 

proposto não se coloca este ano letivo, já que a situação de exceção decorrente da pandemia 

levou ao estabelecimento de que, nas provas de História A e B, apenas 10 itens seriam de 

resposta obrigatória, sendo contabilizados 3 dos restantes 5 itens (todos estes de composição 

e valorizados com 18 pontos).  

Questionamos, todavia, a opção de não se colocar as questões de composição 

relacionadas com a comparação (questão 2 do Grupo IV na prova de História A; questão 4, do 

Grupo IV na prova de História B) como sendo de resposta obrigatória, tendo em consideração 

as competências específicas do conhecimento histórico que são, aí, mobilizadas. Na prova de 

História A questionamos, igualmente, a obrigatoriedade de resposta a todas as questões do 

Grupo I, relacionadas com conteúdos do 10º ano, quando, no Grupo IV, relacionado com a 

contemporaneidade, apenas duas das quatro questões eram de resposta obrigatória.  

A APH continua a discordar com a opção tomada pelo IAVE em valorizar de forma 

semelhante os itens de seleção e os de composição, sejam estes de construção curta, restrita 

ou extensa. Desta opção resulta a desvalorização dos itens de composição e o desprezo pela 

especificidade do conhecimento histórico, justificando-se essa opção com a necessidade de 

homogeneizar a avaliação das diversas áreas disciplinares, mas excetuando-se a essa 

homogeneização as disciplinas de língua estrangeira e o Português...  

Temos vindo a alertar o IAVE, desde 2018, para o facto de as cotações atribuídas ao 

item de desenvolvimento (20 pontos) e aos restantes itens de composição (18 pontos), nas 

provas de História A e B, serem completamente inadequadas, quando comparadas com a 

cotação atribuída aos itens de seleção (14 pontos). Nas provas de Exame Nacional de História 

A e B deste ano, realizadas no dia 7 de julho, verifica-se que os itens de composição, 

nomeadamente a questão de desenvolvimento (questão 3 do grupo III em ambas as provas), 

se encontram, mais uma vez, muito subvalorizados, tendo em conta as competências 

mobilizadas e o tempo necessário para os alunos construírem as suas respostas. A resposta aos 

itens de composição implica a análise de fontes históricas escritas ou iconográficas e a 

consequente produção de texto em que se alia a interpretação das fontes à mobilização de 

conhecimentos, de modo a construir evidência do conhecimento histórico. Esta operação 

torna-se mais complexa nos itens de comparação/cotejamento de fontes históricas com 

perspetivas diversas ou no item de desenvolvimento, que implica a produção de uma resposta 

fundamentada na análise de 3 ou 4 fontes. O IAVE faz, mais uma vez, tábua rasa das 

especificidades inerentes à construção do conhecimento histórico, assim como das nossas 

recomendações.  

Quando reivindicamos uma maior valorização do item de desenvolvimento e dos 

restantes itens de composição, não nos estamos a reportar a um mero conhecimento de 

conteúdos, mas a uma valorização das competências e dos procedimentos metodológicos 

próprios da ciência histórica. Construção em que a interpretação de fontes se entrelaça com a 

mobilização de conhecimentos, devidamente contextualizados e enquadrados num discurso 

baseado em conceitos operatórios específicos da disciplina. 



Apresentando a prova de Português do 12º ano um item de produção de texto cotado 

com 44 pontos, a APH tem vindo a questionar o IAVE sobre o porquê da discriminação em 

relação às disciplinas de História, cujas questões de resposta extensa são cotadas, 

presentemente, com 20 pontos. Chamámos ainda a atenção para o facto de o nível de 

complexidade ser equiparável, se não mesmo mais elevado, no caso das disciplinas de História. 

Assim, a APH considera que o IAVE discrimina negativamente a História, ao excluí-la das 

exceções à regra aplicadas a outras disciplinas. O IAVE afirma o seguinte relativamente a esta 

questão: «Constituem exceção a esta regra, por exemplo, itens que avaliam a produção escrita 

e oral, nas disciplinas de língua estrangeira, ou o item de escrita, nas provas de Português. 

Nestes casos, estamos perante itens com uma especificidade própria no que se refere ao 

objeto de avaliação e aos níveis de complexidade cognitiva requeridos.» Questionamos: 

porque é que se reconhece uma especificidade para o conhecimento das línguas que não se 

reconhece para o conhecimento histórico? Estaremos a assistir a uma categorização das 

disciplinas? Estaremos a regressar a uma hierarquização, que críamos ultrapassada, entre 

disciplinas de primeira e de segunda categoria? 
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