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Ano de Escolaridade: 9.º 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência 

do 3.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de História, 1.ª e 2.ª fases em 2020, 

nomeadamente: 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Critérios gerais de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de História do Ensino Básico 

(7.º, 8.º e 9.º anos) e respeita as adequações ao processo de avaliação (Decreto-lei 54/2018). 

Deve também ser considerada a Norma e Guia para Aplicação de Condições Especiais na 

Realização de Provas e Exames JNE/2020. 

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

duração limitada, relacionando e aplicando os conhecimentos dos vários domínios abordados, 

relativamente aos conteúdos previstos no Programa da disciplina.  

A prova apenas integra os itens relativos aos domínios e subdomínios apresentados no 

Quadro 1 desta informação, enquadrados por um conjunto de capacidades: 

 Produzir um discurso coerente, correto e fundamentado; 

 Utilizar de forma adequada o vocabulário da disciplina; 

 Contextualizar personalidades, acontecimentos e processos; 

 Localizar no espaço personalidades, acontecimentos e processos;   

 Interpretar e analisar vários tipos de documentação e de informação.  

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova é constituída por quatro grupos de itens. 

Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção. 

Todos os itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida, e são de 

resposta obrigatória.  

A cotação total da prova é de 100 pontos. 
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A distribuição da cotação pelos domínios é a que consta no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e subdomínios na prova 

Grupo Domínios Subdomínios 
Cotação 

(em pontos) 

I 
A herança do 

Mediterrâneo Antigo 

O mundo helénico 

 Conhecer e compreender o processo de 

formação e afirmação das cidades-

estado gregas e a organização 

económica e social do mundo grego. 

15 

II 

Expansão e 

mudança nos 

séculos XV e XVI 

O expansionismo europeu 

 Conhecer e compreender o pioneirismo 

português no processo de expansão e 

os processos de expansão dos Impérios 

Peninsulares. 

Renascimento e Reforma 

 Conhecer e compreender o 

Renascimento e a Reforma Protestante. 

25 

III 

A Europa e o 

mundo no limiar do 

século XX 

Portugal: da 1.ª República à ditadura 

militar 

 Conhecer e compreender a crise e a 

queda da Monarquia Constitucional e as 

realizações e dificuldades da 1.ª 

República. 

25 

IV 

Da Grande 

Depressão à 2.ª 

Guerra Mundial 

Crise, ditaduras e democracia na década 

de 30 

 Conhecer e compreender a emergência 

do(s) fascismo(s) nas décadas 20 e 30 e 

consolidação do Estado Novo em 

Portugal. 

A 2.ª Guerra Mundial: violência e 

reconstrução 

 Conhecer e compreender a origem, o 

decorrer e o desfecho do conflito. 

35 
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A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 2 a 4 3 a 5 

Associação/correspondência 5 a 7 5 a 8 

Ordenação  1 a 2 3 a 5 

Itens de 

Construção 

Resposta curta 2 a 4 5 a 6 

Resposta restrita 2 a 4 6 a 8 

Resposta extensa 1 12 a 15 

 

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. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta 

que surgir em primeiro lugar.  

 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

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. É classificada com zero pontos qualquer resposta 

que não atinja o nível um de desempenho. 

 

 



 

3.º CEB – Informação-Prova de Equivalência à Frequência de HISTÓRIA - CEA – Prova 19 4/4 

Ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente 

correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de Construção 

Resposta curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas 

são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Resposta restrita/Resposta extensa 

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita e de resposta extensa apresentam-

se organizados por tópicos de referência. A cada tópico corresponde uma dada pontuação, 

tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

 

As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao 

solicitado, podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos 

critérios específicos de classificação desde que a linguagem usada em alternativa seja 

adequada e rigorosa. Nestes casos, os elementos de resposta cientificamente válidos devem 

ser classificados de acordo com os descritores apresentados. 

Caso a resposta contenha elementos contraditórios, são considerados para efeito de 

classificação apenas os tópicos que não apresentem esses elementos. 

 

MATERIAL 

O aluno deve levar para a prova 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.  

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos, com tolerância de 30 minutos. 


