Informação - Prova de Equivalência à Frequência
9º Ano de Escolaridade [Dec .Lei nº 139/2012]
3º ciclo do Ensino Básico

HISTÓRIA
____________________________________________________________________________
Prova 19/ 2018
1ª e 2ª Fase
____________________________________________________________________________
3.º Ciclo do Ensino Básico
____________________________________________________________________________
O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º Ciclo da
disciplina de História, a realizar em 2018, nomeadamente:
• Objeto de avaliação;
• Caracterização da prova;
• Critérios gerais de classificação;
• Material;
• Duração.
1. Objeto de avaliação
A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola, tem por referência os conteúdos
enquadrados no Programa da disciplina e avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de
duração limitada.

Domínios/ Temas
7.º Ano
Tema B: A Herança do Mediterrâneo
Antigo:
8.º Ano
Tema E: Expansão e Mudança nos
séculos XV e XVI:
9.º Ano
Tema I: A Europa e o mundo no limiar
do século XX:

Tema J: Da Grande Depressão à
Segunda Guerra Mundial:
Tema K. Do segundo pós – guerra aos
desafios do nosso tempo:

Subdomínios/ Conteúdos
B1 – Os Gregos no séc. V a.C.;
B2 – O Mundo Romano no apogeu do
Império.
E1.O expansionismo Europeu;
E2. Renascimento e Reforma.
I1.Hegemonia e declínio da influência
Europeia;
I2. Portugal: da 1ª República à ditadura
militar.
J1. A grande crise do capitalismo nos anos
30;
J2. Regimes Ditatoriais na Europa.
K1. O mundo saído da Guerra;
K3. Portugal: Do Autoritarismo à
Democracia.

2. Características e estrutura da prova
A prova é constituída por quatro grupos de itens.
As questões que constituem cada grupo são diversificadas, de acordo com as aprendizagens que pretendem
avaliar, sendo as questões do tipo: escolha múltipla, verdadeiro/falso, de correspondência, ordenação, resposta
restrita e resposta extensa.
No enunciado são indicados todos os dados imprescindíveis para a correta resolução de cada questão.
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Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos – textos, tabelas, mapas, gráficos,
fotografias.
A cotação total da prova é de 100 pontos.
3. Critérios gerais de classificação
Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis;
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos;
Itens de seleção (escolha múltipla, associação e ordenação):
- A cotação do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta.
- São classificadas com zero pontos as respostas em que sejam assinaladas uma opção incorreta ou mais do
que uma opção.
Itens de construção:
- Nos itens de resposta curta a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e
apresentados;
- As respostas de questões curtas e extensas serão avaliadas com base: no bom aproveitamento das fontes
(mapas, documentos escritos e iconográficos); na correção científica das razões e/ou factos apresentados; no
uso adequado do vocabulário específico da disciplina; no recurso a uma linguagem clara, lógica e ordenada; na
correção ortográfica e sintática; na capacidade analítica e de síntese e no espírito crítico.

4. Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
5. Material autorizado
- Respostas registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino;
- Caneta/esferográfica azul ou preta.
- Não é permitido o uso de corretor.

