
 

                                                                                                                                                                             
 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º 
ciclo do Ensino Básico da disciplina de História, a realizar em 2020 pelos alunos que se 
encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de 
julho. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação atrás 
mencionada e do Programa da disciplina. 

 

A presente ‘Informação – Prova’ de Equivalência à Frequência dá a conhecer os seguintes 
aspetos relativos à prova: 

 

 Objeto de avaliação 

 

 Caracterização da prova  
 

 Material 

 

 Duração 

 

 Critérios de classificação. 
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Informação – Prova  

de Equivalência à Frequência – 2020 

Disciplina: História 

Código: 19 

Ano de Escolaridade: 9ºano 
 



 

1. Objeto de avaliação  

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de História do Ensino 
Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita 
de duração limitada, incidindo sobre os conteúdos dos 7º, 8º e 9º anos, presentes 
neste documento. 
 

2. Características e estrutura da prova 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por cinco grupos. 
A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1.  
 
 

Quadro 1 — Distribuição da cotação 
 

Grupos DOMÍNIOS Cotação 
(em pontos) 

 
I 

DOMÍNIO II-A herança do Mediterrâneo Antigo 

SUBDOMÍNIO II. A-O mundo helénico 

ou 

SUBDOMÍNIO II.B- Roma e o Império 

 
20 

 
II 

DOMÍNIO E - EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV 
E XVI 
SUBDOMÍNIO E1-O expansionismo europeu 

 
15 

 
III 

DOMÍNIO I – A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO 

SÉCULO XX 

SUBDOMÍNIO I1 – Apogeu e declínio da influência europeia 

 
20 

 
IV 

DOMÍNIO J – DA GRANDE DEPRESSÃO DOS ANOS 30 À 2ª 

GUERRA MUNDIAL 

SUBDOMÍNIO J1 – Crise, ditaduras e democracia na década 

de 30 

 
15 

 
V 

DOMÍNIO J – DA GRANDE DEPRESSÃO DOS ANOS 30 À 2ª 

GUERRA MUNDIAL 

SUBDOMÍNIO J2 – A 2ª Guerra Mundial: violência e 

reconstrução 

 

30 

 
 
Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de 
outros domínios. 
A prova pode ter como suporte documentos cartográficos, iconográficos, gráficos e 
escritos. 
O Grupo I e o Grupo V podem integrar itens de construção. Os Grupos II, III e IV podem 
integrar itens de construção e de seleção.  

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2 . 
 

Pág. 2/4 



 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 
 (em pontos) 

 
Itens de seleção 

Escolha múltipla 
Associação/correspondência 
Verdadeiro/Falso  
Ordenação  

 
2 a 3 

 
20  

 
Itens de construção 

Completamento  
Resposta curta 
Resposta restrita 
Resposta extensa 

 
9 a 10 

 
80 

 
 

3. Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 
preta. As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 
ensino (modelo oficial). Não é permitido o uso de corretor. 
 

4. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
 

5. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 
com zero pontos. Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é 
classificada a resposta que surgir em primeiro lugar. 
 

Itens de seleção: 
 
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 
única opção correta. 
A transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação da letra 
ou do número correspondente. 
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. 

 
Itens de construção 
 
Resposta curta, restrita, extensa e completamento 
Nos itens de resposta curta, de resposta restrita, extensa e de completamento, são 
atribuídas pontuações a respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os 
critérios específicos de correção. Se a resposta ao item contiver dados que revelem 
contradição em relação aos elementos considerados corretos ou se apresentar dados cuja 
irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é-lhe 
atribuída a classificação de zero pontos.        
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Nas questões de resposta curta, restrita, extensa e de completamento serão 
contemplados: 
- A utilização dos conceitos específicos da disciplina; 
- Conteúdo cientificamente válido e adequado ao solicitado; 
- A interpretação e utilização do conteúdo dos documentos apresentados; 
- A localização, no espaço e no tempo, dos factos históricos; 
- O conhecimento de factos e acontecimentos históricos; 
- A interpretação/análise de documentos escritos, gráficos, cartográficos e iconográficos; 
- A estruturação da resposta de acordo com o solicitado; 
- Utilização da Língua Portuguesa; 
- A capacidade de exposição escrita e estruturação lógica do discurso; 
- A capacidade de formulação de respostas claras, objetivas e pertinentes. 
Nestes itens, as formulações respeitantes aos conteúdos apresentados nos critérios 
específicos de classificação não serão entendidas de forma rígida, mas indicadoras da 
linha interpretativa considerada correta, ressalvando-se sempre uma visão holística da 
resposta do aluno, relativamente ao que é solicitado no item. 
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