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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

HISTÓRIA 

3º Ciclo – 9º Ano Prova: 19 / 2020 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência 

do 3º Ciclo da disciplina de História, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caraterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 
1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os domínios, objetivos e metas de aprendizagem do programa 

de História do 3º Ciclo do Ensino Básico. 

 
2. Caraterização da prova 

A prova apresenta quatro grupos de itens. 

Todas as questões são de resposta obrigatória. 

Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção. 

Todos os grupos têm documentos, cuja análise é exigida. 

A prova pode incluir itens da seguinte tipologia: 

ITENS DE SELEÇÃO: escolha múltipla, associação/correspondência, verdadeiro/falso, 
completamento e ordenação. 

ITENS DE CONSTRUÇÃO: resposta curta, resposta restrita e resposta extensa. 
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Quadro 1 –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 

• Completamento 

• Ordenação 

5 6 a 10 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

• Resposta curta 

• Resposta restrita 

• Resposta extensa 

7 6 a 10 

 
Quadro 2 – Estrutura da prova 

 

Grupo 
Nº de 
itens 

 

Domínios 
Cotação 

(em pontos 
por grupo) 

I 3 

A FORMAÇÃO DA CRISTANDADE OCIDENTAL E A 
EXPANSÃO DO ISLAMISMO 

- O mundo muçulmano em expansão 
25 

II 3 

EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI 

- O expansionismo europeu 25 

III 3 

A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 

- Apogeu e declínio da influência europeia 25 

IV 3 

DA GRANDE DEPRESSÃO À SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL 

- Crise, ditaduras e democracia na década de 1930. 
25 

  Total: 100 pontos 
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3. 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. 

Os critérios gerais de classificação deverão respeitar as seguintes orientações: 

- A comunicação escrita em Língua Portuguesa; 
 

- A organização lógica das respostas; 
 

- Se for apresentada mais do que uma resposta a um mesmo item, só a primeira será 

classificada; 

- As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. 

 
ITENS DE SELEÇÃO 

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. 

Nos itens de resposta extensa os critérios de classificação das respostas apresentam-se 

organizados por etapas e/ou por níveis de desempenho. A cada etapa e/ou a cada nível 

de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de resposta curta e extensa os critérios de classificação terão em atenção: 
 

- A utilização adequada do vocabulário específico da disciplina. 

- A utilização adequada da Língua Portuguesa. 

- A estruturação da resposta de acordo com o solicitado. 

- O domínio de conhecimento de factos e acontecimentos históricos. 

- A correta interpretação/análise dos documentos apresentados. 
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4. Material 

O aluno não responde no enunciado da prova. As respostas são registadas em folha 

própria do estabelecimento de ensino em que é realizada a prova. 

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

indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem corretor. 

 
5. Duração 

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

limite de tempo. 


