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Prova de Exame de Equivalência à Frequência 
 

Disciplina:  História          3.º Ciclo 
 

 
1. Introdução 
 
O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à 

frequência do ensino básico, do 3.º ciclo, da disciplina de História a realizar em 2020 pelos alunos que 

se encontram no 9.º ano de escolaridade. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

  

• Caracterização da prova; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 
2. Objeto de avaliação 
 
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados 

no programa do 9.º ano de História em vigor.  

A prova permite avaliar as competências e os conteúdos a elas associados passíveis de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada. 

 

Competências 

• Interpreta documentos de natureza diversa e com mensagens diversificadas. 

• Elabora com correção linguística, sínteses de assuntos estudados. 

• Situa cronologicamente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os contextos 

em que ocorreram. 

• Enuncia acontecimentos e aplica conhecimentos. 

• Identifica a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou grupos, relativamente a 

fenómenos históricos circunscritos no tempo e no espaço. 

• Situa e caracteriza aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e mundial. 

• Utiliza, de forma adequada, terminologia específica. 
 
Conteúdos 
 
Domínio 2 – A herança do mediterrâneo antigo: 

2.2. – Roma e o Império 



 

 

Domínio 6 – O contexto europeu dos séculos XVII e XVIII 

6.2. Um século de mudanças (século XVIII) 

Domínio 7 – O arranque da “Revolução Industrial” e o triunfo dos regimes liberais conservadores. 

7.2. Revoluções e Estados liberais conservadores 

 

Domínio 9 – A Europa e o mundo no limiar do século XX: 

9.3. Portugal da primeira república à ditadura militar. 

 

Domínio 10 – Da grande depressão à segunda guerra mundial  

10. 1. Crise, ditaduras e democracia na década de 1930 

 

Domínio 11- Do segundo pós guerra aos desafios do nosso tempo: 

11.1. A Guerra Fria 

- A revolução democrática portuguesa 

 

Domínio 12 – O após-Guerra Fria e a Globalização 

12.1.Estabilidade e instabilidade num mundo bipolar 

- A globalização. 

 
3. Caracterização da prova 
 
A prova apresenta 4 grupos de itens. 
 
Os grupos podem integrar itens de seleção ou itens de construção. 
 
Todos os itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 
 
 
 

Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação 
Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos 
 
ITENS DE SELEÇÃO 

 Escolha múltipla 
 Associação/correspondência 
 Ordenação 

 

 
 
 
8 a 12 

 
 
 
2 a 5 

 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 resposta curta 
 resposta restrita 
 resposta extensa 

 
 
 
6 a 9  

 
 
3 a 4 
5 a 8 
15 a 20 
 
 

Nota: Alguns dos itens de escolha múltipla e de associação/correspondência podem apresentar-se sob a forma de tarefas 
de completamento. 



 

 
 
4. 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. 

No âmbito das competências específicas da disciplina de História, constituem critérios gerais: 

• a relevância da resposta relativamente à questão formulada; 

• a forma como o documento é explorado, valorizando-se a interpretação, e não a mera paráfrase; 

• a mobilização de informação circunscrita ao assunto em análise e o domínio do vocabulário 

específico da disciplina. 

Em todos os itens da prova, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências 

específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua portuguesa. 

 
5. Material 
 
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
6. Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
 


