
Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira  Prova 19 |1/5 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO FERREIRA 

 
 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

HISTÓRIA 1ª e 2ª Fases 

Prova 19 | 2014 Tipo de prova: Escrita 

3º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de História, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Critérios gerais de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

 
1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa de História do 7º, 8º e 9º ano de escolaridade.  

 
Domínios 

 

DOMÍNIO DAS APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

 

 Utilizar a metodologia específica da História; 

 Interpretar documentos de índole diversa; 

 Selecionar e identificar informação contida nos documentos; 

 Formular hipóteses de interpretação de factos históricos; 

 Aplicar conceitos; 

 

- Desenvolver capacidades de comunicação: 

 

 Redigir textos com correção linguística e aplicando o vocabulário específico da disciplina. 

 

DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS 

 

- Desenvolver a noção de evolução: 

 

 Caracterizar as fases principais da evolução histórica; 
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 Identificar os grandes momentos de rutura. 

 

- Desenvolver as noções de condicionalismo e de causalidade: 

 

 Compreender condições e motivações dos factos históricos; 

 Distinguir aspetos de ordem demográfica, económica, social e política, estabelecendo relação entre 

eles; 

 Compreender o papel dos indivíduos e dos grupos na dinâmica social. 

 

- Desenvolver a noção de espaço e de tempo: 

 

 Localizar no espaço e no tempo eventos e processos; 

 Distinguir ritmos de evolução em sociedades diferentes; 

 Relacionar a história nacional com a história europeia e universal, destacando a especificidade do 

caso português; 

 Estabelecer relações entre o passado e o presente. 

 

 

2. Caracterização da prova 

 

A prova apresenta quatro grupos de itens. 

 

 I - Grupo: duas questões. 

 II - Grupo: duas questões 

 III - Grupo: três questões 

 IV - Grupo: três questões 

 

Todos os itens são de resposta obrigatória. 

Os itens/grupos de itens exigem a análise dos documentos apresentados.  

A prova integra itens de construção de resposta curta, de resposta extensa e de resposta fechada. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Valoração dos domínios e conteúdos na prova 

 

Temas / Conteúdos Tipologia de itens 
Número de 

itens 
Cotação 

(em pontos) 

 
I Grupo – A Herança do 
Mediterrâneo Antigo  
- Os Gregos no Século V a. C.: O 
Exemplo de Atenas.  

 
1.1.Item de resposta 
curta. 
2.1.Item de resposta 
extensa.  

 
Grupo I   
 
2 questões 

 
Grupo I  
 
1.1. ----------------------10 pontos 

2.1. ----------------------10 pontos 

Total do Grupo I - 20  pontos 

 
II Grupo – Expansão e Mudança 
nos Seculos XV e XVI 
- A Abertura ao Mundo: Rumos da 
Expansão Quatrocentista. 

 
1. Item de seleção. 
2. Item de resposta 
extensa. 

 
Grupo II 
 
2 questões 

 
Grupo II 
 
1. ------------------------10 pontos 

2. ------------------------10 pontos 

Total do Grupo II – 20  pontos 

 
III Grupo – Hegemonia e Declínio 
da Influência Europeia 
- A Primeira Guerra Mundial 
- As transformações do após-
guerra no mundo ocidental 

 
1. Item de 
preenchimento de 
seleção. 
2.1. Item de resposta 
extensa. 
3. Item de resposta 
curta. 

 
Grupo III  
 
3 questões 

 
Grupo III 
 
1. ------------------------10 pontos 

2.1. ----------------------12 pontos 

3. -------------------------8 pontos 

Total do Grupo III – 30 pontos 

 
IV Grupo - Entre a Ditadura e a 
Democracia 
Os Regimes Fascista e Nazi 
O Totalitarismo Hitleriano na 
Alemanha 

 
1.1. Item de seleção. 
2. Item de resposta 
extensa. 
3.1. Item de resposta 
extensa. 

 
Grupo IV  
 
3 questões 

 
Grupo IV 
 

1.1.----------------------10 pontos 

2. ------------------------10 pontos 

3.1. ----------------------10 pontos 

Total do Grupo IV – 30 pontos 

 

Total da prova – 100 pontos 

 

 

 

3. 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. 

 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 

correta. 
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São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

 

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. 

 

ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente 

correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção 

 

RESPOSTA CURTA 

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

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 

três níveis de desempenho. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1. 

Quando uma resposta não se integre em nenhum dos níveis consecutivos, deve ser–lhe atribuída a 

pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. 

Nos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz também o desempenho no domínio da 

comunicação escrita em língua portuguesa de acordo com os níveis de desempenho apresentados no 

seguinte quadro: 
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Níveis Descritores 

 
3 

Texto bem estruturado, sem erros de sintaxe, de pontuação e de 

ortografia.  

 
2 

Texto razoavelmente estruturado, com alguns erros de sintaxe, de 

pontuação e de ortografia que não prejudiquem a sua compreensão. 

1 Texto mal estruturado, com erros de sintaxe, de pontuação e de 

ortografia que prejudiquem a sua compreensão. 

 
Se a resposta não atingir o nível 1, não é classificado o domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa. 

 

4. Material 

A prova é realizada em folha própria, sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso do corretor nem de lápis. 

As folhas de rascunho não são recolhidas. 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos.  

 

 
 
 


