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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

HISTÓRIA                   3º Ciclo do Ensino Básico / 9º Ano 

Prova 19 / 2014                                    Prova escrita  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à prova escrita de equivalência à frequência da disciplina 

de História do 3 º ciclo do ensino básico, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudos instituídos pelo Decreto-

Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 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 nas disciplinas em que é aplicável. Deve ainda ser 

tido em consideração o Despacho Normativo n.º 5-A/2014, de 10 de abril.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida nem do 

Programa da disciplina. 

 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem 

devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 

 

 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova de equivalência à frequência tem por referência o Programa da disciplina de História do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos 

domínios: Compreensão temporal, compreensão espacial em História, interpretação de Fontes em 

História, compreensão Histórica contextualizada e Comunicação em História. 
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Os temas que constituem o objeto de avaliação são os seguintes: 

 

Tema C - A FORMAÇÃO DA CRISTANDADE OCIDENTAL E A 

EXPANSÃO ISLÂMICA 

2- A sociedade europeia nos séc. IX a XII. 

 

Tema E- EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉC. XV E XVI 

1 - A abertura ao mundo. 

 

Tema G – AS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO ATLÂNTICO: CRESCIMENTO E RUTURAS. 

1 – A revolução agrícola e o arranque da revolução industrial. 

2- O triunfo das revoluções liberais. 

 

Tema I –A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 

2- Portugal da 1ª república à ditadura militar 

 

Tema J – DA GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA MUNDIAL 

1 -  As dificuldades económicas dos anos 30. 

2 -  Entre a Ditadura e a Democracia.   

3 –  A II Guerra Mundial. 

 

Tema K – DO SEGUNDO APÓS-GUERRA AOS DESAFIOS DO NOSSO TEMPO 

1 – O mundo saído da guerra. 

3 – Portugal: do autoritarismo à democracia. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

 A prova apresenta entre 14 e 18 itens. Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes 

suportes como, por exemplo, textos, mapas, imagens e tabelas. 

 

Tipologia, número de itens e cotação   

 

Tipo de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

 
Itens de seleção 
 
- escolha múltipla 
- associação / correspondência 
- ordenação 

 
1 a 10 

2 a 6 

 
Itens de construção 
 
- resposta curta 
- resposta restrita 
- resposta extensa 

 

1 a 15 
4 a 8 
5 a 15 
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4. 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 e é expressa por um número inteiro. 

 

Critérios Gerais: 

• Domínio dos conteúdos programáticos. 

• Utilização correta do vocabulário específico da disciplina (os erros na terminologia científica serão 

motivo para uma desvalorização da resposta). 

• Todas as respostas devem estar legíveis e devidamente referenciadas de uma forma que permita a 

sua identificação inequívoca. As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

 

    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: 

- uma opção incorreta; 

- mais do que uma opção. 

- Não há lugar a classificações intermédias. 

- Correspondência 

- A cotação do item é atribuída consoante o número de correspondências corretas. 

- Interpretação de mapas, gráficos e esquemas 

- Nas respostas em que sejam utilizados números ou letras, a cotação só será atribuída se a resposta 

for clara. 

     Itens de construção 

-Resposta curta : 

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

-Resposta de composição mais extensa: 

- A classificação é atribuída, por níveis de desempenho, de acordo com os elementos de resposta 

solicitados e apresentados. 

 

5. MATERIAL 
 

 O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta preta indelével. 

 

 Não é permitido o uso de corretor. 

 

 As respostas são registadas na folha de resposta facultada pela escola. A folha de rascunho 

fornecida ao aluno não será recolhida para classificação. 

 

6. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos.  


