ANO LETIVO 2021 / 2022

3º Ciclo do Ensino Básico
Disciplina de História

Informação – Prova de Equivalência à Frequência

Código 19
Fase: 1ª e 2ª Fase

Prova escrita

(Despacho Normativo n.º 6726-A/2021, Despacho Normativo n.º 7-A/2022 e Norma 01/JNE/2022)

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do Ensino
Básico da disciplina de História, a realizar em 2022, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material autorizado
• Suporte
• Duração
Após a realização de cada prova pelos alunos, os enunciados e respetivos critérios específicos de
classificação serão afixados na escola.

Objeto de avaliação
As Orientações Curriculares para o 3.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de História integram quatro
temas, distribuídos pelo 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade deste ciclo. A organização apresenta-se da
seguinte forma:
Domínios
(Conteúdos do 7.º ano de escolaridade)
Domínio 2 – A Herança do Mediterrâneo
Antigo.
(Conteúdos do 8.º ano de escolaridade)
Domínio 5 – Expansão e mudança nos
séculos XV e XVI
(Conteúdos do 9.º ano de escolaridade)
Domínio 10 – Da Grande Depressão à 2ª
Guerra Mundial.
(Conteúdos do 9.º ano de escolaridade)
Tema 11 – Do Segundo após Guerra aos
anos de 1980.

Subdomínios

Cotação

2.1- O Mundo Helénico

Grupo I
20 a 30 pontos

5.1. O expansionismo europeu

Grupo II
34 a 38 pontos

10.1. Crise, ditaduras e democracia na
década de 1930.
10.2. A 2ª Guerra Mundial: violência e
reconstrução

Grupo III
28 a 32 pontos

11.1. A Guerra Fria

Grupo IV
12 a 16 pontos
Total
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Caracterização da prova
Tipologia das questões
-

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta, restrita e
extensa).

-

A prova é cotada para 100 pontos.

Critérios Gerais de Classificação
A classificação da prova deve respeitar integralmente os critérios gerais a seguir apresentados:


É obrigatória a resposta a todas as questões.



As respostas devem ser corretamente identificadas



É valorizada:

- a correção da expressão escrita;
- o relacionamento dos factos/elementos;
- a integração da informação dos documentos apresentados na elaboração das respostas;
- a utilização do vocabulário específico da disciplina;
- a objetividade da resposta;
- a capacidade de síntese.

Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Itens de construção
Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas totais ou parcialmente corretas, de
acordo com os critérios específicos. Nos itens de resposta restrita e nos itens de resposta extensa, os
critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de
desempenho corresponde uma dada pontuação.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio
específico da disciplina.
Nos itens de resposta extensa a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências
específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua portuguesa.

Material autorizado
Os alunos apenas podem usar caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitida a
utilização de corretor ou de lápis.
Suporte
Todas as respostas devem ser registadas na folha de respostas, fornecida pela escola.
Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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