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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

DISCIPLINA HISTÓRIA 

Ano letivo 
2019/2020 

1ºe 2º Fases 

Código 19 

3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto Lei nº 14-G, de 13 de abril e Despacho Normativo nº 3-A/2020) 

 
Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência do 3.º Ciclo da disciplina de 

História, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração  

 

Realiza a prova o aluno mencionado em epígrafe que se encontra abrangido pelo plano de estudo 

instituído pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho 

Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 

de dezembro. 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa/Orientações Curriculares do Ensino Básico da disciplina de 

História e permite avaliar, no âmbito dos quatro temas organizadores a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada, enquadrada por um conjunto de competências: 

Tratamento de Informação/ Utilização de Fontes 

• Interpreta documentos de natureza diversa e com mensagens diversificadas. 

• Utiliza conceitos históricos a partir da interpretação e da análise de fontes (textos, imagens, 

mapas e plantas, tabelas cronológicas, gráficos e quadros). 

Nota: Tomando como referência estas competências, na classificação das respostas aos itens de construção de resposta restrita 

e de resposta extensa, relativamente à interpretação do (s) documentos (s) e de acordo com o tipo de tarefa solicitada, devem 

ser consideradas as operações seguintes: 

• Identificação da informação expressa nos documentos apresentados; 

• Explicitação do significado de elementos presentes nos documentos; 

• Comparação da informação recolhida nos diversos documentos;  

• Mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas na análise dos documentos. 
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Compreensão Histórica 

Temporalidade 

• Identifica e carateriza fases principais da evolução histórica e grandes momentos de rutura. 

• Localiza no tempo eventos e processos e distingue ritmos de evolução. 

Espacialidade 

• Localiza no espaço diferentes aspetos das sociedades humanas em evolução e interação. 

• Estabelece relações entre a organização do espaço e os condicionalismos físico-naturais. 

Contextualização 

• Distingue, numa dada realidade, os aspetos de ordem demográfica, económica, social, política 

e cultural, e estabelece conexões e inter-relações entre eles. 

• Interpreta o papel dos indivíduos e dos grupos na dinâmica social. 

• Reconhece a simultaneidade de diferentes valores e culturas e o carater relativo dos valores 

culturais em diferentes espaços e tempos históricos. 

• Relaciona a história nacional com a história europeia e mundial, abordando a especificidade do 

caso português. 

Comunicação em História 

Produz, em função do solicitado, textos com correção linguística, aplicando o vocabulário específico 

da disciplina. 

 

Temas organizadores 

Domínio 2 – A herança do Mediterrâneo Antigo 

• O mundo romano no apogeu do império 

Domínio 4 – Portugal no contexto europeu dos séculos XII a XIV 

• Crises e revolução no século XIV 

Domínio 5 – Expansão e mudança nos séculos XV e XVI 

• A abertura ao mundo 

Domínio 6 - Portugal no contexto europeu dos séculos XVII e XVIII 

• O império português e a concorrência internacional 

• Absolutismo e mercantilismo numa sociedade de ordens 

• A cultura em Portugal face aos dinamismo da cultura europeia 

Domínio 9 – A Europa e o mundo no limiar do século XX 

• Hegemonia e declínio da influência europeia 

Domínio 10 – Da Grande Depressão à II Guerra Mundial 

• Entre a Ditadura e a Democracia 

 
Caracterização da prova 
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• A prova é constituída por 1 caderno, com quatro grupos constituídos por catorze itens. 

• Os itens podem conter informações fornecidas por meio de documentos escritos, mapas, 
imagens e gráficos. 

• A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas no 
programa ou à sequência dos seus conteúdos. 

• Os itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativos a mais do que um dos 
temas do programa. 

• A prova é cotada para 100 pontos. 

• A estrutura da prova sintetiza-se no quadro 1  

 

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos/temas e cotação da prova 

Temas 
Cotação 

(em pontos) 

Domínio 2 – A Herança do Mediterrâneo Antigo 10 

Domínio 4 – Portugal no contexto europeu dos séculos XII a XIV 10 

Domínio 5 – Expansão e Mudança nos séculos XV e XVI 15 

Domínio 6 - Portugal no contexto europeu dos séculos XVII e XVIII 15 

Domínio 9 - A europa e o Mundo no Limiar do Século XX 20 

Domínio 10 - Da Grande Depressão à  II Guerra Mundial 30 

Total 100 

 

A prova pode ter um ou mais documentos, cuja análise é exigida e pode incluir os tipos de itens 
discriminados no Quadro 2 

 

Quadro 2- Tipologia de itens 

Tipologia de itens Número 
de itens 

Cotação por 
item (em 
pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

Itens de escolha múltipla  2 10 

Itens de associação 1 4 

Itens de ordenação 1 5 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 

Itens de completamento 1 6 

Resposta curta 2 10 

Resposta extensa 3 35 

Resposta restrita 4 30 

 

Nota: Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/ correspondência e de resposta curta podem apresentar-se sob 
a forma de tarefas de completamento. 

 

Critérios gerais de classificação 

• A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item é expressa por um número inteiro 
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• As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

• Se o aluno utilizar um espaço de resposta diferente do proposto, o classificador deve classificar 

a(s) resposta(s) aí apresentadas. Em caso de omissão de engano na identificação de uma resposta, esta 

deve se classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. As respostas 

que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

• Se o aluno responder a um mesmo item mais 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: 

o Uma opção incorreta;  

o Mais do que uma opção. 

• Não há lugar a classificações intermédias. 

Associação/correspondência 

• A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

• A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única 

associação/correspondência integralmente correta e completa. 

• São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:  

o Uma associação/correspondência incorreta; 

o Uma associação/correspondência incompleta. 

Itens de construção 

Completamento 

• A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

• O número de pontos corresponde ao número de itens completados corretamente. 

Resposta curta 

• A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

• Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. 

• O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 
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pontos. 

Resposta restrita 

• Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. 

• O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 

Resposta extensa 

• Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. 

• Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita integram os parâmetros: tema e 

tipologia, coerência e pertinência da informação, estrutura e coesão, morfologia e sintaxe, 

repertório vocabular e ortografia. 

• O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 

Nota: Nos itens de construção de resposta restrita e de resposta extensa, o desempenho da competência de comunicação em 

história traduz-se, nos critérios específicos de classificação na avaliação de comunicação escrita em português, de acordo com 

os níveis descritos no quadro seguinte. 

 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é classificado o 

desempenho no domínio da comunicação escrita em português. 

Material 

• As respostas são dadas na folha do enunciado 

• Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul 

ou preta.  

• Não é permitida a consulta de dicionário. 

• Não é permitido o uso de corretor. 

Duração 

• A prova tem a duração de 90 minutos,  

 

Níveis Descritores 

2 
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 sentido: 

1 
Composição com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, cuja 

gravidade implique perda de inteligibilidade e/ou sentido. 


