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INFORMAÇÃO - PROVA A NÍVEL DE ESCOLA 

 História 

PROVA 19 | 2020 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga as características relativa à prova de equivalência à frequência do 

3.º ciclo do ensino básico da disciplina de  História, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios de classificação 

• Material 

• Duração 
 
 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de História. 

Cada grupo, inclui itens sobre conteúdos de diferentes temas articulados de forma   

coerente, sempre numa perspetiva de ciclo. 

 

Caracterização da prova 

A prova de equivalência é composta por uma prova escrita, organizada em seis partes. A 

cotação da prova é de 100 pontos. 

A estrutura da prova consta do quadro seguinte: 

 

DOMÍNIOS Questões Cotações 

(Conteúdos do 7.º ano de escolaridade) 

DOMÍNIO A- DAS SOCIEDADES RECOLETORAS ÀS 

PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES 

Subdomínio A2 

- As civilizações dos grandes rios. 

Domínio B- A HERANÇA DO MEDITERRANEO ANTIGO 

- As civilizações Clássicas 

 

Grupo I 

 

 

 

Grupo II 
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(Conteúdos do 8.º ano de escolaridade) 

DOMÍNIO E- EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E 

XVI 

Subdomínio E1 

- O arranque da Expansão portuguesa. 

- Viagens na costa africana no período henriquino. 

- A política de conquistas de D. João II 

 

Grupo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

Subdomínio E2 

Renascimento, Reforma e Contrarreforma 

 

Grupo IV  

 

(Conteúdos do 9.ºano de escolaridade) 

DOMÍNIO I - A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO 

XX 

Subdomínio I1 

-A 1ª Guerra 

Subdomínio I3 

- Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar. 

 

DOMÍNIO J- Da Grande Depressão à 2ª Guerra Mundial 

Subdomínio J1 

A grande depressão dos anos 30 

A consolidação do Fascismo 

 

  

 

 

Grupo V 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo VI 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios gerais de classificação 

Resposta de Correspondência/Escolha múltipla 

A cotação é atribuída na totalidade se for indicada de forma inequívoca a única opção 

correta. 

Será atribuída a cotação de zero pontos aos itens em que: 

- não seja apresentada resposta 

- a resposta corresponda a uma opção incorreta 

- seja apresentada mais do que uma opção de resposta 

- a resposta seja ilegível 

 

      Resposta Restrita/Curta 

 

Será atribuída a cotação total nos itens cuja resposta corresponda ao que é solicitado, tanto 

no conteúdo, como no número de aspetos a referir. Caso a resposta apresente elementos 
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além dos solicitados, só serão considerados os que correspondam ao que é pedido, pela 

ordem que surgem na resposta. Será atribuída a cotação de zero pontos aos itens cuja 

resposta seja ilegível ou cujo conteúdo não corresponda ao solicitado na questão. 

 

Resposta Extensa  

 

A pontuação a atribuir terá em conta a avaliação: 

- dos aspetos científicos próprios da disciplina de História – os conceitos e a sua 

compreensão, a análise de mapas ou de outros documentos, a utilização dessa informação 

no desenvolvimento da resposta e a utilização de vocabulário cientifico adequado. 

- da utilização da língua materna – elaboração correta de frases, sequência e clareza das 

ideias representadas. 

 

 

Material 

O aluno deve ser portador de: 

▪ caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta; 

▪ régua e calculadora não alfa numérica, não programável.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

     A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 

A coordenadora do Grupo disciplinar de História 

Emília Mogárrio 

 

 

 


