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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA 

 
INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE HISTÓRIA 

Código 19 

3.º Ciclo do Ensino Básico             Ano Letivo 2016/ 2017 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à 

Frequência do 3.º ciclo do Ensino Básico, da disciplina de História, a realizar em 2017, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Duração da prova; 

 Material autorizado. 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa de História do 3.º ciclo do Ensino Básico e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada. O Programa destaca, no entanto, a importância do diálogo passado / presente 

/ futuro, atribuindo, ainda, uma “atenção especial” à História de Portugal. Destaca, 

igualmente, a orientação metodológica de recurso à análise de fontes na construção do 

saber histórico. Neste sentido, a avaliação incide, nomeadamente, nas capacidades 

seguintes: 

– identificação da informação expressa nos documentos apresentados; 

– explicitação do significado de elementos presentes nos documentos; 

– cotejo da informação recolhida nos diversos documentos; 

– contextualização cronológica e espacial da informação contida nos documentos; 

– estabelecimento de relações entre a informação presente nos vários documentos; 

– mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar 

documentos. 
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Serão objeto explícito de avaliação, em 2017, os conteúdos dos três anos de 

escolaridade do terceiro ciclo. Privilegiam-se, no entanto, as temáticas abordadas no 

ano terminal de ciclo, designadamente os temas: A Europa e o Mundo no Limiar do 

Século XX; Da Grande Depressão à Segunda Guerra Mundial; Do Segundo Após-

Guerra aos Anos 80. 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos 

Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

Tema 2 – A Herança do Mediterrâneo Antigo 

2.1. O mundo helénico 

2.2. Roma e o Império 

20 

Tema 5 - Expansão e mudança nos séculos XV e XVI 

5.1. Pioneirismo português na expansão europeia 
19 

Tema 6 – O contexto europeu dos séculos XVII e XVIII 

6.2. Portugal na segunda metade do século XVIII 
6 

Tema I – A Europa e o mundo no limiar do século XX 

I1. Apogeu e Declínio da influência europeia 

I3. Portugal: da Primeira República à Ditadura Militar 

15 

Tema J – Da Grande Depressão à Segunda Guerra Mundial 

J1. Crise, Ditaduras e Democracia na Década de 30 
28 

Tema K – Do segundo após-guerra aos anos 80 

K1. A nova “ordem mundial” do após-guerra 
12 

 

 

 

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

Quadro 2. 
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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 e Falso 

1 a 6 1 a 2 

Itens de 

construção 

Resposta curta 
4 a 7 

2 a 8 

Resposta restrita 5 a 7 

Resposta extensa 1 a 6 5 a 10 

 

Os itens da prova exigem a análise dos documentos apresentados. 

A prova é composta por três grupos de itens. Estes grupos têm como suporte 

documentos de natureza diversa, como, por exemplo, textos, imagens, dados 

quantitativos organizados em gráfico, em quadro ou em tabela, cronologias e mapas. 

Dois destes grupos integra o item de resposta extensa. 

Alguns dos itens de resposta restrita e o item de resposta extensa exigem que as 

respostas não se limitem à mobilização dos elementos presentes, explícita ou 

implicitamente, nos documentos apresentados. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 

programáticos da disciplina. 

Alguns itens / grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens 

relativas a mais do que um dos temas do Programa de História do 3.º ciclo 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos 

temas no Programa de História do 3.º ciclo.  
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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. 

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), só a 

primeira será classificada. 

No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada 

correta a grafia que seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 

(atualmente em vigor). 

Itens de seleção 

Associação / Correspondência 

A classificação dos itens de associação/correspondência será dada em função do 

número de correspondências corretamente apresentadas. 

Será atribuída a classificação de zero pontos às respostas em que o examinando 

apresente mais do que uma opção (ainda que nelas esteja incluída a opção correta); o 

número do item e/ou a letra da alternativa escolhida ilegíveis. 

Verdadeiro/ Falso 

A classificação dos itens de tipologia Verdadeiro/Falso será dada em função do 

número de afirmações corretamente assinaladas bem como da respetiva correção 

das que forem identificadas como falsas. 

Será atribuída a classificação de zero pontos às respostas em que o examinando 

transforme a frase considerada falsa utilizando apenas a forma negativa.   

Escolha múltipla 

A classificação dos itens de escolha múltipla será dada em função do número de 

alíneas corretamente assinaladas. 

Será atribuída a classificação de zero pontos às respostas em que o examinando 

assinale todas as opções apresentadas. 
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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 de resposta extensa, os critérios de classificação 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a atribuir 

traduz a avaliação simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no 

domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. A avaliação do desempenho no 

domínio da comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de acordo com os níveis 

de desempenho a seguir descritos. 

 

Níveis Descritores 

2 

Texto bem estruturado, 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 

Texto com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de 

pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda de 

alguma 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. 

Nas respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a não 

integração de aspetos relacionados com a informação contida nos documentos 

constitui fator de desvalorização, implicando a atribuição de pontuações 

correspondentes a níveis de desempenho abaixo do nível em que a resposta seria 

enquadrada se tal integração fosse feita. 

DURAÇÃO DA PROVA 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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MATERIAL AUTORIZADO 

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. 

Não é permitido o uso de corretor. 
 

 
 


