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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º 

Ciclo do Ensino Básico da disciplina de História, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• objeto de avaliação; 

• caraterização da prova; 

• material; 

• duração; 

• critérios gerais de classificação. 

 

Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola, tem por referência o Programa 

de História para o 3.º ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos domínios do Tratamento de Informação/ 

Utilização de Fontes, na Compreensão Histórica: temporalidade, espacialidade e contextualização 

e na Compreensão em História. 

Os temas e conteúdos que constituem objeto de avaliação são o que a seguir se discriminam: 

TEMAS/DOMÍNIOS: 

1– A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO  

2 – EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV-XVI  

3– A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX  

4– DA GRANDE DEPRESSÃO DOS ANOS 30 À 2ª GUERRA MUNDIAL 

CONTEÚDOS/SUBDOMÍNIOS : 

1.1- Os Gregos no século V a.C.: o exemplo de Atenas. 
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2.1- O expansionismo europeu. 

2.2- Renascimento, Reforma e Contrarreforma. 

3.1- Apogeu e declínio da influência europeia. 

4.1 - Crises, ditaduras e democracia na década de 30. 

 

Caraterização da prova 

 A prova é constituída por cinco (5) grupos de itens;  

 Todos os itens são de resposta obrigatória;  

 As respostas são realizadas em modelo próprio fornecido pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial);  

 As questões são diversificadas, de acordo com as aprendizagens que se pretendem avaliar; 

as questões são de escolha múltipla, verdadeiro/falso, ordenação, resposta restrita e 

resposta extensa;  

 Os itens / grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, 

designadamente, tabelas, mapas, documentos escritos, gráficos, documentos iconográficos;  

 A cotação total da prova é de 100 pontos. 

Grupos I- Os 
Gregos no 
século V 
a.C.: o 
exemplo 
de Atenas 

II-O 

Expansionismo 

Europeu 

III-

Renascimento, 

Reforma e 

Contrarreforma 

IV- Apogeu e 

declínio da 

influência 

europeia. 

V- Crises, 
ditaduras e 
democracia 
na década 
de 30. 

 

Nº de Itens 4 2 3 2 7 

Cotação 22 pontos 13 pontos 13 pontos 12 pontos 40 pontos Total 

100 

pontos 

 

Material 

 O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével de cor azul ou preta; 

 Não é permitido o uso de lápis nem corretor; 

 As respostas são dadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 
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Duração 

 A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite 

de tempo. 

 

Critérios gerais de classificação 

 A classificação a atribuir a cada resposta é expressa por um número inteiro, previsto na 

grelha de verificação; 

 As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas, são classificadas 

com zero (0) pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de 

uma resposta, esta pode ser classificada caso seja possível identificar inequivocamente o 

item a que diz respeito;  

 Se o aluno ou aluna responder a um mesmo item mais que uma vez, não eliminando 

inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), é considerada 

apenas a resposta que surja em primeiro lugar; 

 Na classificação das provas, apenas será considerada válida a grafia que se encontra 

previsto no acordo ortográfico em vigor;  

 – Itens de seleção 

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

única opção correta. 

 – Itens de Construção 

 A cotação é atribuída de acordo com a objetividade e adequação da resposta à questão 

formulada; 

 Interpretação e utilização correta dos conteúdos dos documentos apresentados; 

 Correção da expressão escrita e estrutura lógica do discurso; 

 Utilização correta de conceitos e vocabulário específico da disciplina. 

 


