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9.º Ano de Escolaridade
Introdução
O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do ensino
básico da disciplina de História a realizar em 2018, nomeadamente:
 Objeto de avaliação;
 Caracterização da prova;
 Critérios gerais de classificação;
 Material;
 Duração.
1. Objeto de avaliação
A prova a que esta informação se refere incide sobre os conhecimentos e competências enunciados no
Programa de História, assim como nas Metas Curriculares de História, em vigor para o 3º ciclo do ensino básico e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada, nomeadamente:
 Aplicação de conhecimentos.
 Interpretação de textos, imagens, mapas e gráficos.
 Domínio de vocabulário específico da disciplina.
 Expressão escrita.
2. Caracterização da prova
Os itens podem ter como suporte documentos introdutórios diversos.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova
Grupo

Domínios/ Conteúdos

Nº de itens

Cotação

I

DOMÍNIO 2 - A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO
A democracia na época de Péricles.
O funcionamento do regime democrático de Atenas.
A organização económica e social do mundo grego - o caso ateniense.

2

15

II

DOMÍNIO 5 - EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI
As condições da prioridade portuguesa no processo de expansão marítima.
Os interesses dos grupos sociais e do poder régio no arranque da expansão
portuguesa.
O processo de expansão portuguesa - a conquista de Ceuta.

3

20

III

DOMÍNIO 9 - A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX
Apogeu e declínio da influência europeia.
As transformações do após-guerra no mundo ocidental.
Portugal: da 1ª República à Ditadura Militar.

4

34

IV

DOMÍNIO 10 - DA GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA MUNDIAL
Crise, ditaduras e democracia na década de 30.
A 2ª Guerra Mundial: violência e reconstrução

4

31
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Em cada grupo, para além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios.
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens

Itens de seleção

Itens de construção

Escolha múltipla
Associação/correspondência
Ordenação
Completamento
Verdadeiro/ falso
Resposta curta
Resposta restrita
Resposta extensa

Número de itens

Cotação
(em pontos)

1a5

5 a 10

1a6
1a6
1a3

2a6
6 a 10
8 a 10

3. Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de
classificação para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempenho. A cada
um desses níveis é atribuída uma única pontuação.
Para além do domínio e aplicação dos conteúdos específicos, o/a professor(a) deverá ainda ter em conta:
- a estrutura da resposta.
- a clareza da linguagem.
- a utilização do vocabulário específico.
- a capacidade de síntese.
- a utilização adequada dos dados fornecidos pelos documentos e a sua devida contextualização.
- a capacidade de manifestar espírito crítico face à realidade política, económica, social e cultural em
análise.
Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais elementos
do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos.
Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao
solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido.
4. Material
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével,
azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Não é permitido o uso de corretor.
5. Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
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