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INFORMAÇÃO – PROVA 

HISTÓRIA 2020 
 

Prova 19 
 

3º Ciclo (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho/ Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova da Prova de Equivalência à Frequência do 

3º ciclo do Ensino Básico de História, a realizar em 2020 pelos alunos que, de acordo com a 

legislação vigente, se proponham a exame. 

Este documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração  

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

Conteúdos do 7.º ano de escolaridade:  

– A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO. O mundo romano no apogeu do império. 

 

Conteúdos do 8.º ano de escolaridade 

- EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI - O expansionismo europeu - Rumos da 

expansão quatrocentista. 

 

Conteúdos do 9º ano de escolaridade  

 – A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX - A 1ª Guerra Mundial; As transformações 

económicas do após-guerra no mundo ocidental; Portugal: da Primeira República à Ditadura Militar. 

– DA GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA MUNDIAL -A Grande Crise do Capitalismo nos anos 

30; A intervenção do Estado na economia. 

  – DO SEGUNDO APÓS GUERRA AOS ANOS 80 – A guerra fria. 
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

A prova é constituída por grupos de itens introduzidos por documentos (textos, fotografias, 

documentos iconográficos), cuja observação/interpretação/análise constitui ponto de partida e/ou 

uma condição chave para uma adequada resolução dos itens que lhe estão associados. 

A prova é constituída por itens abertos e por itens fechados. Os itens abertos podem ser de 

composição extensa, exigindo resposta livre ou orientada, ou de composição curta.  

A formulação dos itens, embora salvaguardando as especificidades de cada tema, pode 

pressupor uma abordagem integrada dos diferentes temas e avaliar competências de âmbito 

diferente. 

 

A Estrutura da prova: 

A prova é constituída por seis grupos. 

A cotação total da prova é de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

 

GRUPO I 

 A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO. -O mundo romano no apogeu do império. - 15 

pontos. 

 

GRUPO II 

- EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI - O expansionismo europeu - Rumos da 

expansão quatrocentista. – 12 pontos. 

 

GRUPO III 

 DA GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA MUNDIAL - A Grande Crise do Capitalismo nos anos 

30; A intervenção do Estado na economia – 20 pontos. 

 

GRUPO IV 

 DA GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA MUNDIAL - Entre a Ditadura e a Democracia; Os 

Regimes fascista e nacional-socialista (nazi); – 17 pontos. 

 

GRUPO V 

 DA GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA MUNDIAL - A II Guerra Mundial; O desenvolvimento do 

conflito; 

Os caminhos da Paz. – 22 pontos. 

 

GRUPO VI 

 DO SEGUNDO APÓS GUERRA AOS ANOS 80 –A guerra fria – 14 pontos. 
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A prova pode incluir itens de seleção: 

- Escolha múltipla  

- Associação/correspondência 

- Preenchimento de espaços. 

 E itens de construção: 

- Resposta restrita; 

- Resposta curta; 

- Resposta extensa. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, 

previsto na grelha de correção. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

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. 

Nos itens que apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 

desempenho e apresentem a ocorrência de erros nos planos ortográfico, de pontuação, lexical, 

morfológico e sintático é sujeita a desvalorização, independentemente da natureza do erro.  

No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas, quanto ao 

nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 

Apenas será considerada correta a grafia que seguir o que se encontra previsto no Acordo 

Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 

 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

 

Escolha múltipla 
 
A cotação total do item é atribuída às respostas que se apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. 

São classificadas como zero pontos as respostas em que sejam assinaladas: 

- uma opção incorreta; 

- mais do que uma opção. 

Não há lugar para classificações intermédias. 
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Associação /correspondência  
 
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 

associação/ correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um 

elemento do outro conjunto. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 
Resposta curta 
 
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. 

Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho, 

as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias. 

 
 Resposta restrita e extensa 
 
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. 

 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 
pontos. 
 
MATERIAL 

 

O aluno realiza a prova em folha que lhe é facultada, apenas podendo 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. 


