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DL nº55/2018 de 6 de julho; Despacho Normativo nº7-A/2022 de 24 de março; DL nº27-B/2022 de 23 de 
março; Norma 01/JNE/2022 
 

 

1. Introdução 

 

   Este documento apresenta as caraterísticas da prova de equivalência à frequência da disciplina 

de História, do 3º ciclo do Ensino Básico, a realizar no ano letivo 2021-2022. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Caraterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material a usar; 

 Duração 

 
2. Objeto de avaliação 

A Prova de Equivalência à Frequência de História tem por referência o programa de História em    

vigor para o 3. ° Ciclo do Ensino Básico. 

       Esta prova permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados no Programa da 

disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

       Os domínios ou subdomínios que constituem objeto de avaliação são os que constam do       

quadro I, bem como o ano a que correspondem e respetiva valorização: 

 

Quadro I – Domínios objeto de avaliação 

 

7º ano 8º ano 9º ano 

 

 

Domínio   A Herança do 
Mediterrâneo Antigo 
 

 

Domínio – Expansão e 

mudança nos séculos XV 

e XVI 

Domínio - O contexto 

europeu dos séculos XVII 

e XVIII 

 

 
 

Domínio - A Europa e o Mundo 

no limiar do século XX. 

 

Domínio- Da Grande Depressão 

à 2ª Guerra Mundial 
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25% 25% 50% 

 

 

 

3- Caraterização da Prova 
 
 
 A modalidade da prova de equivalência à frequência é escrita. 
 
A prova é constituída por três grupos de questões de resposta obrigatória. Cada grupo de questões 
corresponde a um domínio ou subdomínio. 
 
Todos os grupos podem integrar itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e 
ordenação) e itens de construção (composição curta e resposta restrita). 
 
Todos os itens têm por suporte um ou mais documentos (escritos, iconográficos ou gráficos), cuja 
análise é exigida. 
 
A prova global será cotada de 0 a 100% e a classificação final, expressa em percentagem, será 
convertida numa escala de 1 a 5.  
 
 No final do enunciado da prova é facultada a informação da cotação atribuída a cada item.  
A estrutura da prova sintetiza-se no quadro II. 
 

 

Quadro II. A estrutura da prova  

 

DOMÍNIOS  Questões Cotações 

(Conteúdos do 7.º ano de escolaridade) 

Domínio   A Herança do Mediterrâneo Antigo 

  Subdomínio  Os gregos no século V a.C.: exemplo de Atenas 

  Subdomínio  O mundo romano no apogeu do império 

 

 

Grupo I 

 

25 pontos 

(Conteúdos do 8.º ano de escolaridade) 

Domínio – Expansão e mudança nos séculos XV e XVI 

                   Subdomínio: O expansionismo europeu 

 

Domínio - O contexto europeu dos séculos XVII e XVIII 

                 Subdomínio: O Antigo Regime Europeu: regra e exceção 

 

 

Grupo II 

 

 

 25 pontos 

 

(Conteúdos do 9.ºano de escolaridade) 

 Domínio - A Europa e o Mundo no limiar do século XX 

      Subdomínio: a 1ª Grande Guerra 

Domínio - Da Grande Depressão à 2ª Guerra Mundial 

 

Grupo III 

 

 

50 pontos  
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                 Subdomínio - Crise, ditaduras e democracia na década de 30  

                 Subdomínio - A 2ª Guerra Mundial: violência e reconstrução  

 
 
 
 

4- Critérios gerais de classificação 
 
 
- As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em números e resultam da aplicação 

dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação. 

- Deve escrever, de forma legível, as respetivas respostas.  

- As respostas ilegíveis, ou que não possam ser claramente identificadas, 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. 

 

Itens de construção: 
 
Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta 

solicitados e apresentados. 

Nas questões de resposta curta e extensa serão contemplados como fatores de desvalorização: 

- A não utilização adequada de conceitos específicos da disciplina. 

- Utilização da Língua Portuguesa de forma pouco clara e correta 

- A má estruturação da resposta de acordo com o solicitado. 

- A falta de conhecimento de factos e acontecimentos históricos. 

- Incorreta interpretação/análise de mapas, documentos escritos e iconográficos. 

 

5- Material e orientações gerais 

6. Duração da prova 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de 

tempo. 

  - Os alunos respondem no enunciado da Prova.  

  - Devem utilizar apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta; 

  - Não é permitido o uso de corretor. Sempre que o aluno precise de alterar ou de anular uma 

resposta, deve riscar, de forma clara, o que pretende que fique sem efeito; 

   


