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1. Introdução
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência frequência do 3.º Ciclo da disciplina de
História a realizar em 2021, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Critérios gerais de classificação

•

Duração

•

Material autorizado

2. Objeto de avaliação
Os conteúdos e competências selecionados para a Prova reportam-se ao 7º, 8º e 9º Anos. A prova desta disciplina
permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do Programa da disciplina, passíveis de
avaliação em prova escrita de duração limitada. Assim sendo, a prova avalia a aprendizagem nos domínios da
compreensão da espacialidade, temporalidade, interpretação de fontes históricas e compreensão histórica
contextualizada.
Conteúdos:
1.

Conteúdos programáticos do 7º ano:
•

2.

Conteúdos programáticos do 8º ano:
•

3.

Tema A2: Contributo das 1ªas Civilizações

Tema G1: Da Revolução Agrícola à Revolução Industrial

Conteúdos programáticos do 9º ano:
•

Tema I2: As Transformações do após-guerra.

•

Tema J2: A II Guerra Mundial: violência e reconstrução.

•

Tema K1: A Guerra Fria

3. Caracterização da prova
A prova de exame tem por referência o Programa de História do 3º Ciclo do Ensino Básico e as aprendizagens
essenciais. É constituída por cinco grupos, correspondentes aos conteúdos referidos no ponto anterior: Objeto de
Avaliação. As questões podem ter como suporte um ou mais documentos: textos, tabelas de dados, gráficos,
imagens, quadros, tabelas ou esquemas. A sequência das mesmas pode não corresponder à sequência das unidades
do programa ou à sequência dos seus conteúdos. Algumas das questões podem envolver a mobilização de conteúdos
relativos a mais do que uma das subunidades do programa. A prova é cotada para 100 pontos.
No que respeita à tipologia de questões, estas poderão apresentar-se da seguinte forma:
B. Questões abertas de resposta longa

A. Questões fechadas de resposta curta
•

•

(construção)
•

Itens de seleção
o

Itens de escolha múltipla

o

Itens de verdadeiro e falso

o

Itens de completação

o

Itens de associação ou correspondência

o

Itens de ordenação

Item de resposta longa

Itens de resposta curta orientada

A prova é constituída por cinco grupo, que no total perfazem a cotação de 100%, conforme se apresenta abaixo.
GRUPO I

15%

GRUPO II

15%

GRUPO III

20%

GRUPO IV

15%

GRUPO V

35%
TOTAL

100%

4. Critérios gerais de classificação
A. Questões fechadas de resposta curta
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:
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- Uma opção incorreta;
-Mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
Completação/Associação/Correspondência/Verdadeiro-falso/resposta curta orientada
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.
Ordenação
A cotação total do item é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente correta e
completa. São classificadas com zero pontos as respostas em que:
- Seja apresentada uma sequência incorreta;
- Seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.
Não há lugar a classificações intermédias.
B. Questões abertas de resposta longa (construção)
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados, tendo em conta os
seguintes critérios:
- Objetividade;
- Clareza das respostas e articulação das ideias e argumentos utilizados;
- Referência aos assuntos essenciais em detrimento dos acessórios;
- Capacidade de análise e de interpretação de documentos utilizados (quadros, textos, gráficos e mapas);
- Domínio e utilização de vocabulário específico da disciplina;
- Rigor científico;
- Domínio da Língua Portuguesa.
O afastamento integral dos aspetos do conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

6. Material autorizado
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. As
respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.Não é permitido o uso de
corretor.
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