Ano letivo 2020/2021

3º Ciclo - 1ª e 2ª Fase
Disciplina de História

Informação – Prova de Equivalência à Frequência
1. Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova de Equivalência à Frequência do 3º ciclo do
ensino básico da disciplina de História, a realizar em 2021 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos
planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho.
Deve ainda ser tido em consideração o Despacho-Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março. As
informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação pertinente e do
Programa da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
Objeto de avaliação;
Características e estrutura;
Critérios de classificação;
Material;
Duração.

2. Objecto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais relativas ao Programa de História, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa
prova escrita de duração limitada.
A prova é estruturada de modo a avaliar as competências dos examinandos nos seguintes domínios:
 Tratamento de informação/utilização de fontes;
 Compreensão histórica: temporalidade, espacialidade, contextualização;
 Comunicação em História.
CONTEÚDOS:
DOMÍNIO 2 – A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO
SUBDOMÍNIO 2.1 - Os gregos no século V a.C.: o exemplo de Atenas
A Democracia na época de Péricles
SUBDOMÍNIO 2.2 – O mundo romano no apogeu do império
A formação do império e o processo de romanização.
DOMÍNIO 7 – CRESCIMENTO E RUTURAS NO MUNDO OCIDENTAL NOS SÉCULOS XVIII E XIX
SUBDOMÍNIO 7.2 – O triunfo das revoluções liberais
A Revolução Liberal portuguesa.

DOMÍNIO 9- A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX
SUBDOMÍNIO 9.1 - Hegemonia e declínio da influência europeia
A 1ª Guerra Mundial: as causas e o desenrolar do conflito.
As transformações geopolíticas e sociais doapós-guerra.
DOMÍNIO 10 - DA GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA MUNDIAL
SUBDOMÍNIO 10.1 – Entre a ditadura e a democracia
O(s) fascismo(s) nos anos de 20 e 30.
O Estado Novo em Portugal.
SUBDOMÍNIO 10.2 – A 2ª Guerra Mundial
As origem, o decorrer do conflito e as suas consequências.
DOMÍNIO 11- DO SEGUNDO PÓS- GUERRA AOS DESAFIOS DO NOSSO TEMPO
SUBDOMÍNIO 11.1 – Da 2ª Guerra à queda do muro de Berlim
A Guerra Fria.
A revolução democrática portuguesa.
3. Caracterização da prova


Tipologia das questões
. Itens de seleção (escolha múltipla; associação / correspondência; ordenação);
. Itens de construção (resposta curta; resposta restrita; resposta extensa).



A prova será constituída por seis grupos, sendo todos os grupos constituídos por questões de escolha
obrigatória, excepto o quinto grupo, que apresenta três perguntas, para responder apenas a duas.

Grupo I – 2 questão obrigatórias
Grupo II – 2 questão obrigatórias
Grupo III – 2 questões obrigatórias
Grupo IV – 2 questões obrigatórias
Grupo V – 3 questões para responder a duas
Grupo VI– 2 questões obrigatórias
4. Critérios de classificação
Atender-se-á à compreensão das questões e à valorização da resposta tendo em conta os
seguintes aspectos:
-Adequação das respostas às questões formuladas.
-Utilização correcta dos documentos/fontes históricas apresentadas.
-Correcção da expressão escrita.
-Domínio do vocabulário específico da disciplina de História.
-Coerência na organização das ideias.
-Serão atribuídas penalizações, em caso de falta de rigor científico, não utilização de termos específicos da
disciplina, raciocínio pouco claro, respostas pouco explícitas e linguagem confusa.
Caso as respostas contenham elementos que excedam o solicitado, só são considerados para efeitos da
classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados
na resposta (por exemplo, na identificação de três elementos/caraterísticas só serão considerados os três
primeiros, ainda que um deles esteja errado e um quarto possa estar correto).

As respostas poderão ter cotações parcelares, quando se apresentarem incompletas (excluem-se os itens
de escolha múltipla).
Sempre que se verifique um engano, deve ser riscado e corrigido, de modo bem legível. A ausência de
resposta ou uma resposta ilegível ou implausível face ao solicitado terá cotação zero.
Todas as respostas deverão ser devidamente referenciadas, caso contrário, serão penalizadas.
A cotação total da prova é de 100 Pontos, distribuídos:
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V
Grupo VI

14
15
18
20
18
15

5. Material
- O examinado deve usar na prova, como material de escrita, apenas tinta azul ou preta.
- Não é permitido o uso de lápis nem corretor.
6. Duração
- A prova tem a duração de 90 minutos.

