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3.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março)
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3.º
ciclo do ensino básico da disciplina de História, a realizar em 2021.
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados
no Programa de História.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova de equivalência à
frequência:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material
• Duração

Objeto de avaliação
A prova de equivalência tem por referência o Programa de História. A prova de equivalência desta
disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados no Programa da disciplina,
passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada

Caracterização da prova
A prova de equivalência é composta por uma prova escrita, organizada em quatro partes:
 PARTE I - A Formação da Cristandade Ocidental e a Expansão Islâmica
O Mundo Muçulmano em Expansão
 PARTE II - O contexto Europeu dos Séculos XVII e XVIII
O Antigo Regime Europeu: regra e exceção
 PARTE III - A Europa e o Mundo no Limiar do Século XX
Apogeu e Declínio da Influência Europeia
As Transformações Políticas, Económicas, Sociais e Culturais do Após-Guerra
 PARTE IV - Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial
Crise, Ditaduras e Democracia na Década de 1930
A 2.ª Guerra Mundial: Violência e Reconstrução
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Critérios gerais de classificação
A prova é cotada para 100 pontos, sendo a classificação final convertida de acordo com o Anexo
XII da Portaria n.º 223 – A/2018.
As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em pontos e resultam da aplicação dos
critérios gerais e dos critérios específicos de classificação.
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.
Itens de seleção (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.
Itens de construção:
Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta
solicitados e apresentados.
Nas questões de resposta curta e extensa serão contemplados como fatores de desvalorização:
- A não utilização adequada de conceitos específicos da disciplina.
- Utilização da Língua Portuguesa de forma pouco clara e correta.
- A má estruturação da resposta de acordo com o solicitado.
- A falta de conhecimento de factos e acontecimentos históricos.
- Incorreta interpretação/análise de mapas, documentos escritos e iconográficos.

Material
O aluno apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
Aprovada pelo Conselho Pedagógico a 05 de maio de 2021
Afixada e publicada no site do agrupamento a 07 de maio de 2021
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