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O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º 
Ciclo da disciplina de História, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

OBJETO DA 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 domínios seguintes: interpretar documentos diversos; selecionar e identificar 
informação explícita e implícita dos documentos; explicar e aplicar conceitos históricos e palavras-
chave; compreender as condições e motivações dos factos históricos; interpretar o papel dos 
indivíduos e dos grupos na sociedade.  
 Temporalidade: identificar, caracterizar e localizar no tempo fases e acontecimentos principais da 
evolução histórica;  
 Espacialidade: localizar no espaço diferentes aspetos das sociedades humanas;  
 Comunicação em História: elaborar sínteses escritas a partir da informação recolhida, com 
correção linguística e aplicando vocabulário específico da disciplina. 
 
CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 
 A prova apresenta cinco grupos de itens. 
 Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção. 
 Todos os itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 
 A prova pode incluir itens da seguinte tipologia:  
ITENS DE SELEÇÃO: escolha múltipla, associação/correspondência, verdadeiro/falso e 
ordenação. 
ITENS DE CONSTRUÇÃO: resposta curta, resposta restrita e resposta extensa. 
 

Quadro 1 

Temas / Domínios Títulos / Conteúdos Cotação 

A herança do Mediterrâneo 

Antigo 

Os gregos no século V a.C.   15 pontos 

Expansão e mudança nos 

séculos XV e XVI 

 

A abertura ao mundo 

 

10 a 25 pontos 

A Europa e o mundo no limiar 

do século XX 

 

 Apogeu e declínio da 

influência europeia 

As transformações políticas, 

económicas, sociais e culturais 

22 a 33 pontos 
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do após-guerra 

Portugal: da 1ª República à 

Ditadura Militar 

Da Grande Depressão à 2ª 

Guerra Mundial 

 

Crise, ditaduras e democracia 

na década de 30; 

A 2ª Guerra Mundial: violência 

e reconstrução 

20 a 40 pontos 

Do segundo após-guerra aos 

anos 80 

A Guerra Fria 20 a 40 pontos 

 

Quadro 2 

Tipologia de itens Número de itens Cotação 

ITENS DE SELEÇÃO  

Escolha múltipla 

 

 

3 a 5 

 

3 pontos 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 

 

 

12 a 16 

 

5 a 16 pontos 

 
 
CRITÉRIOS 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 à 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 CONSTRUÇÃO 

 Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos. Nos itens de resposta restrita e nos itens de 

resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se permanecerem 

dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em 

consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero 

pontos. As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões 
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constantes dos critérios específicos são classificadas em igualdade de circunstâncias com 

aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao 

solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência. Nos itens de resposta curta 

e nos itens de resposta restrita que solicitem um número específico de elementos, só são 

considerados para efeitos de classificação os primeiros elementos correspondentes ao número 

solicitado.  

 Nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 

parâmetros: (A) Conteúdo, (B) Linguagem científica e (C) Comunicação. Cada parâmetro 

encontra-se organizado por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde 

uma dada pontuação. Se não for atingido o nível 1 de desempenho, o parâmetro é classificado 

com zero pontos. A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro (A) implica a 

atribuição de zero pontos nos restantes parâmetros. A classificação a atribuir à resposta resulta do 

somatório da pontuação atribuída em cada parâmetro. 

 São fatores de valorização: a capacidade de articular, de forma correta, documentos e os 

respetivos conteúdos; relacionar e sintetizar ideias; organizar e exprimir com clareza conceitos; a 

utilização correta do vocabulário específico da disciplina; a objetividade das respostas e o 

encadeamento de ideias.  

 Serão penalizadas e desvalorizadas as incorreções, omissões de conteúdo e imprecisões 
científicas; a incapacidade de interpretação de documentos, de relacionar e de sintetizar; a grafia 
ilegível. 

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. 

 

DURAÇÃO 
 A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar esse limite de 
tempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


