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1- OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

As Orientações Curriculares do 3º ciclo do Ensino Básico da disciplina de História referem três 

orientações essenciais: temporalidade, espacialidade e contextualização.   

Na prova de equivalência à frequência de História serão avaliadas, no âmbito dos quatro temas 

organizadores selecionados, as aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades, nomeadamente: 

• Interpretação e compreensão de documentos históricos ou historiográficos, mapas 

e imagens. 

• Elaboração respostas de tipologia variada (seleção, ordenação, verdadeiro/falso, 

completamento, curtas, restritas, extensas). 

• Interpretação de dados de gráficos. 

• Realização de respostas com linguagem adequada à disciplina. 

• Produção de textos. 

Informação – Prova de Equivalência à Frequência  

 História - ESCRITA 

Prova 19 | 2020 

9.0 Ano de Escolaridade 

Agrupamento de 

Escolas Severim de 

Faria, Évora 

EB Santa Clara 

ES Severim de Faria 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

CIÊNCIAS  

Sociais E Humanas 
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Não sendo relevante para a construção da prova, a valorização relativa de cada um dos 

conteúdos apresentados, todos os domínios neles constantes, e indicados no quadro seguinte, 

serão passiveis de serem abordados na prova. Não sendo os domínios da prova estanques 

entre si, poderão existir questões que façam alguma relação com mais do que um domínio.  

Quadro 1- Conteúdos Programáticos Temas Organizadores 

DOMINIO 8 -  A 

Civilização Industrial 

no Século XIX 

DOMÍNIO 9  - A Europa e 

o Mundo no limiar do 

século XX 

DOMINIO 10 – Da 

Grande Depressão à II 

Guerra Mundial 

DOMÍNIO 11 – Do 

segundo após Guerra 

aos anos 80 

8.1 O Mundo 

industrializado e 

países de difícil 

industrialização  

- As novas potências 

industriais do séc. XIX. 

8.2 Burgueses e 

proletários, classes 

médias e camponeses 

- Contrastes e 

antagonismos sociais 

 
 
 
 
 
 
 

  

9.1 Apogeu e declínio da 

influência europeia. 

 - Imperialismo e 

colonialismo no final do 

século XIX 

- A primeira Guerra Mundial 

– rivalidades económicas e a 

formação de alianças 

 - A participação portuguesa 

na 1ªGuerra Mundial. 

9.2 As transformações 

geopolíticas decorrentes 

da 1ªGuerra Mundial 

- as transformações 

económicas do mundo 

ocidental. 

9.3 Portugal: da 

1ªRepública à Ditadura 

Militar 

  

  
  

 10.1Crise, Ditaduras e 
Democracias na 
década de 30. 

 
- Crise de 1929 e Grande 
Depressão dos anos 30. 
 
- Origem e caraterísticas 
do Fascismo e do 
Nazismo. 
 
- Estado Novo em 
Portugal 
 
- O Estalinismo na URSS 
 
- Os regimes 
demoliberais dos anos 
30. 

 
10.2 A II Guerra 
Mundial  
 
- Origem da II Guerra 

Mundial 
 
- Mundialização do 
conflito 
 
- Alterações geopolíticas 
 
- A procura da paz 
duradoura – ONU 
 

11.1 A Guerra Fria 

-A nova “ordem mundial” 

do após Guerra 

- O período do após guerra 

em Portugal 

- Os movimentos 

independentistas das 

colónias portuguesas. 

- A relação do Estado Novo 

com as colónias nos anos 

60 e 70. 

- A desagregação do 

Estado Novo 

- O Marcelismo 

- A revolução democrática 

portuguesa 

- A Constituição de 1976 e 

a organização social e 

económica. 

 

  

 

2-CARATERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova está organizado por grupos de itens. Alguns dos itens/grupos podem conter informações 

fornecidas por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, textos, figuras, tabelas e gráficos. 

A tipologia dos itens, o seu número e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte. 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

ESTRUTURA DA PROVA 

Tipologia de itens Número de itens Pontuação 
 

Itens de seleção: 
Verdadeiro/falso 

Associação 
Ordenação 

Completamento 
 

Itens de construção: 
Resposta curta 

Resposta restrita 
Resposta extensa 

 

 
 
Itens seleção: 
6 a 14  
 
 
 
Itens de construção: 
6 a 14  
 
 

2 a 6 pontos  
por item 

 
 
 
 
 
 

2 a 10 pontos 
Por item 

 
TOTAL: 100 pontos 

 

3- CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

As questões serão avaliadas de acordo com a utilização correta da língua portuguesa e a 

capacidade de integrar os dados fornecidos pelos documentos nas respostas. As respostas 

deverão revelar coerência no discurso e alguma objetividade. O afastamento do tema proposto, 

implica a desvalorização total ou parcial da resposta, consoante o afastamento seja total ou 

parcial. A elaboração das respostas, com base na cópia exaustiva dos documentos fornecidos 

poderá diminuir a pontuação. As respostas deverão integrar uma utilização correta dos conceitos 

bem como razoável compreensão da dinâmica económica, política e social dos fenómenos 

históricos.  

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

pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta 

pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta 

que surgir em primeiro lugar. 

Itens de SELEÇÃO 
 
Associação/correspondência; verdadeiro-falso; Completamento 

Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que revele incoerência ou erro 

histórico. 

 
Ordenação  
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente 
correta e completa. A cotação parcial poderá ser atribuída caso alguns elementos tenham 
coerência entre si. São classificadas com zero pontos as respostas em que os elementos revelam 
total incoerência. 
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Itens de CONSTRUÇÃO 
 
. As formulações respeitantes aos conteúdos apresentadas nos critérios específicos de 
classificação não devem ser entendidas de forma rígida. 
. As respostas que apresentem pontos de vista diferentes dos mencionados nos critérios 
específicos e classificação devem ser classificadas se o seu conteúdo for considerado 
cientificamente válido e estiver adequado ao solicitado. Nestes casos, os elementos 
cientificamente válidos devem ser classificados segundo procedimentos análogos aos previstos 
nos descritores específicos apresentados. 
São de considerar as respostas que utilizem uma terminologia cientificamente adequada e 
rigorosa, embora não exatamente idêntica à utilizada nos critérios específicos de classificação. 
Se a resposta contiver elementos errados de informação histórica não solicitada, estes só são tidos 
em conta se forem contraditórios com elementos corretos referidos na mesma resposta. Nesta 
eventualidade, os elementos corretos não serão valorizados. 
 
Resposta curta 
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 
Se a resposta contiver informação que exceda o solicitado, só são considerados os elementos que 
satisfaçam o que é pedido. 
 
Resposta restrita e resposta extensa 
A classificação a atribuir traduz uma distribuição proporcional aos descritores solicitados nos 
critérios específicos de avaliação. 
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, o desempenho no domínio da capacidade de 
comunicação em História traduz-se, nos critérios específicos de classificação, na avaliação de 
comunicação escrita em língua portuguesa, de acordo com os níveis descritos no quadro seguinte. 
 
Níveis Descritores 

2 Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou 
com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de 
sentido. 
 

1 Composição com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 
ortografia, cuja gravidade implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 
 

 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, 
não é classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 
 

4-MATERIAL  

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 
indelével, azul ou preta. 
Não é permitido o uso de corretor. 
 

5-DURAÇÃO 

A Prova tem a duração de 90 minutos. 


