INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

História (escrita)

2022

Prova Nº 19

3º Ciclo do Ensino Básico ((Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março)

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º ciclo do ensino básico da
disciplina de História, a realizar em 2022, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Características e estrutura da prova
• Critérios gerais de classificação
• Duração
• Material autorizado

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de História no 3.º ciclo (7.º, 8.º e 9.º ano)

Características e estrutura da prova
Prova escrita
 A prova de equivalência é composta por uma prova escrita constituída por 4 áreas
temáticas/subdomínios (7º, 8º e 9º ano);
 Cada área temática corresponde a um grupo, composto por questões de várias tipologias;
 Cada área temática terá suportes de apoio, tais como: textos, gráficos, quadros, mapas, imagens,
etc.;
 A tipologia das questões será a seguinte: verdadeiro/falso, ordenação, escolha múltipla,
associação, completamento, resposta extensa, resposta curta e resposta restrita;
 Todas as respostas são dadas na folha de prova (modelo oficial), fornecida pela escola;
 A prova é cotada para 100 pontos, distribuídos pelos 4 grupos de subdomínios.
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Distribuição da cotação
Cotação

Domínios

(em pontos)

(Conteúdos do 7.º ano de escolaridade)
DOMÍNIO 2 - A herança do Mediterrâneo Antigo
2.1 O mundo helénico

20%

2.2 Roma e o Império
(Conteúdos do 8.º ano de escolaridade)
DOMÍNIO 5 – Expansão e mudança nos séculos
XV e XVI

20%

5.1 O expansionismo europeu
(Conteúdos do 9.º ano de escolaridade)
DOMÍNIO 10 – A Europa e o Mundo no limiar do
século XX

30%

9.1 Apogeu e declínio da influência europeia
9.3 Portugal: da 1ª República à Ditadura Militar
(Conteúdos do 9.º ano de escolaridade)
DOMÍNIO 10 – Da Grande Depressão à 2ª Guerra
Mundial
10.1 Crise, ditaduras e democracia na década de

30%

1930
10.2 A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução

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.
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.
Itens de verdadeiro ou falso / completamento / associação
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção
correta.
Cada item é avaliado individualmente
Itens de ordenação
A cotação total é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a ordem correta dos
diferentes itens.
Não há lugar a classificações intermédias.
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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.

Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.

Material autorizado
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.
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