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SECUNDÁRIO
Código:

Ciência Política

Disciplina:
Tipo de prova:

Escrita

Duração:

307

90 Min.

Ano:

12º

Fase:

1ª / 2ª

1. VALORIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DA PROVA.

Conteúdos Programáticos

Pontuação

Unidade I. A diversidade do campo da Ciência Política

10 PONTOS

Unidade II. As ideias políticas no quadro do Estado Moderno
2.1. O poder político e o Estado
2.2 O Constitucionalismo Liberal e os Direitos do Homem e do Cidadão
2.3. As ideologias políticas
2.4. A reflexão contemporânea sobre as funções e a extensão do Estado

80 PONTOS

Unidade III. Questões relativas à organização do Estado
3.1. Regimes políticos democráticos e não democráticos
3.2. Sistemas de governo na atualidade
3.3 A relação dos cidadãos com a política
3.4. O sistema político em Portugal

80 PONTOS

Unidade IV. Problemas políticos do mundo contemporâneo
Tema 2. A diversidade cultural: o fim do Estado-nação homogéneo

30 PONTOS

2. ESTRUTURA DA PROVA. TIPOS DE ITENS E RESPETIVAS COTAÇÕES

Grupos

Tipo de itens

- Itens de valor lógico (V/F)
I
- de escolha múltipla

II

III

Resposta aberta de
composição curta.

Resposta aberta de
composição extensa.

Número de itens
8
4

Pontuação por item

5 PONTOS
5 PONTOS

4

20 PONTOS

2

30 PONTOS
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
3.1 As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em números e resultam da
aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação.
3.2 As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.

4. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO
4.1 Itens de seleção
Escolha múltipla e de valor lógico (V/F)
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a
opção correta.
Associação/Completamento
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.
4.2 Itens de construção
a) os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita e extensa
apresentam-se organizados por níveis de desempenho.
b) a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É classificada com zero
pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico
da disciplina.
c) nos critérios relativos a estes itens, 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.
d) nos itens de resposta restrita e de resposta 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.
5. MATERIAIS A UTILIZAR E MATERIAL NÃO AUTORIZADO



Caneta ou esferográfica azul ou preta.
Um exemplar da Constituição da República Portuguesa (atualizada, não anotada), em
suporte de papel.

6. TIPO E DURAÇÃO DA PROVA
 Prova escrita.
 Duração: 90

2 de 2

