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3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de Julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 
básico da disciplina de História a realizar em 2018, nele consta: 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Material 
• Duração 
• Critérios gerais de classificação 

Objeto de avaliação 

A prova tem como referência o programa da disciplina / metas curriculares da disciplina e permite 
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

Relativamente aos conteúdos previstos no programa do 3.º ciclo, a prova apenas integrará itens 
relativos aos temas, domínios e subdomínios apresentados neste documento. Assim, não serão 
avaliados os conteúdos que não constem neste documento. 

A prova terá em conta aspetos metodológicos do saber histórico como a localização no tempo e no 
espaço, o tratamento e a utilização de fontes históricas de diversa natureza e de textos 
historiográficos, a par com o uso de vocabulário específico da disciplina. 

São conteúdos da prova de equivalência à frequência de História do 3.º ciclo, os seguintes: 

A herança do Mediterrâneo Antigo 

• Roma e o Império 

Expansão e mudança nos séculos XV e XVI 

• O expansionismo europeu 

A Europa e o Mundo no limiar do século XX 

• Portugal da 1.ª República à Ditadura Militar 

Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial 

• Crise, Ditaduras e Democracia na década de 30 

Do Segundo Após-Guerra aos Anos 80 – a Guerra Fria 

• A nova “ordem mundial” do após-guerra 

• Os efeitos da nova “ordem mundial” do após-guerra em Portugal 
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Caracterização da prova 

A prova apresenta quatro grupos de itens. 

Todos os grupos podem integrar itens de seleção (escolha múltipla, associação, ordenação) e itens de 
construção (resposta curta, restrita, extensa). 

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

Material 

Os alunos podem apenas usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta, azul ou 

preta. 

É proibido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

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. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode 
ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 
resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que 
surgir em primeiro lugar. 

 

Itens de seleção 

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. 
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Itens de construção 

As formulações respeitantes aos conteúdos apresentadas nos critérios específicos de classificação 
não devem ser entendidas de forma rígida, mas como indicadoras da linha interpretativa considerada 
correta. 
As respostas que apresentem pontos de vista diferentes dos mencionados nos critérios específicos 
de classificação devem ser classificadas se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e 
estiver adequado ao solicitado. 
Se a resposta contiver elementos errados de informação histórica não solicitada, estes só são tidos 
em conta se forem contraditórios com elementos corretos referidos na mesma resposta. Nesta 
eventualidade, os elementos corretos não serão valorizados. 

 

Resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

Se a resposta contiver informação que exceda o solicitado, só são considerados os elementos que 
satisfaçam o que é pedido.  

 

Resposta restrita e extensa 

A classificação a atribuir traduz a avaliação dos conhecimentos e capacidades que reportam ao 
tratamento da temporalidade e do espaço, assim como a aspetos metodológicos do saber histórico, 
nomeadamente a utilização e crítica de fontes históricas diversificadas tal como enunciadas no 
Currículo Nacional do Ensino Básico e no Documento Oficial das Metas Curriculares de História do 3.º 
ciclo. 

 

 


