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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência da frequência do
3.º ciclo da disciplina de História, a realizar em 2018, nomeadamente:

2.

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova de História tem por referência o Programa de História em vigor para o 3º Ciclo do
Ensino Básico (1991) e as Metas Curriculares (2013). Esta prova permite avaliar os objetivos
gerais, do domínio das aptidões/capacidades e do domínio dos conhecimentos, associados
aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no âmbito do Programa da disciplina/Metas
Curriculares.
As capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no sentido de serem
passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada.
A prova apenas integrará itens relativos aos domínios e subdomínios apresentados no
Quadro 1 desta informação.
3.

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA



A prova é escrita.



Os alunos não respondem no enunciado. As respostas são registadas em folha
própria.



Todos os itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida.



A prova apresenta quatro grupos de itens.



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



A prova é cotada para 100 pontos.
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A valorização dos conteúdos na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova
Domínios

Cotação
(em
pontos)

Conteúdos

2. A Herança do Mediterrâneo Antigo
2.2. O Mundo Romano no apogeu do Império
5.Expansão e mudança nos séculos XV e XVI
Espacialidade
5.1. O expansionismo europeu
9. A Europa e o Mundo no limiar do século XX
Contextualização
9.1. Apogeu e declínio da influência europeia
Interpretação de Fontes 9.2. As transformações da após-guerra
10. Da Grande depressão à II Guerra Mundial
Comunicação
em 10.1. Entre a Ditadura e a Democracia
História
10.2. A II Guerra Mundial
Temporalidade

15 pontos
20 pontos
25 pontos

40 pontos

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2.
Quadro 2 – Itens – tipologia, número e cotação
Tipologia de itens

Número de itens

Itens de seleção
Escolha múltipla
Associação/correspondência

3a5

Itens de construção
Resposta restrita
Resposta curta
Resposta extensa

7 a 12

Cotação por item
(em pontos)

5 a 10

5 a 10

Nota:
Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem
apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. Alguns dos itens de resposta restrita e de resposta
curta podem apresentar-se sob a forma de tarefas de transformação.

4.

CRITÉRIOS 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 e é expressa por um
número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zero pontos.
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Escolha múltipla
A cotação total do item 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.
Itens de construção
Resposta restrita
As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são
classificadas com a cotação de zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.
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 apresentam-se
organizados por níveis de desempenho.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero
pontos.
Resposta extensa
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se
organizados por níveis de desempenho.
Os descritores de níveis de desempenho integram os parâmetros Coerência e Pertinência da
Informação, Utilização de Vocabulário Específico, Estruturação da Resposta e Correção
Linguística.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero
pontos.

5.

MATERIAL A UTILIZAR

O aluno apenas pode usar, 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.
Não é permitido o uso de corretor.
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6.

DURAÇÃO DA PROVA

A prova tem a duração de 90 minutos.
As informações sobre a prova de equivalência apresentadas neste documento não dispensam a
consulta da legislação referida e do Programa da disciplina.
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