
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR RUY LUÍS GOMES 
Direção de Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo  

 

 
 

Prova 19/2021                                                                                                                      Pág. 1 de 3 
 

172200 

 
Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luís Gomes 

 
Informação - Prova de Equivalência à Frequência de História 
 
Prova 19/2021 
 
3º Ciclo de Ensino Básico 

 
1. Introdução 

 
O presente documento apresenta as características da prova de equivalência à frequência da 

disciplina de História do 3.º ciclo, a realizar em 2021. O documento está organizado com base 

nos seguintes domínios: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

Importa ainda referir que, nas provas de equivalência desta disciplina, o grau de exigência 

decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de 

classificação estão balizados pelo Programa da disciplina e pelo documento das Metas 

Curriculares em adequação ao nível de ensino a que a prova de equivalência diz respeito. 

 

2. Objeto de Avaliação  

 

A Prova de Equivalência à Frequência de História tem por referência o Programa de História em 

vigor para o 3.º ciclo do Ensino Básico. A prova de equivalência desta disciplina permite avaliar 

a aprendizagem e os conteúdos enquadrados no Programa da disciplina e no documento das 

Metas Curriculares passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada.  

 

3. Caracterização da Prova 

A prova de equivalência é composta por uma prova escrita, organizada em quatro grupos de 

itens de resposta obrigatória. A soma das pontuações dos Grupos I e II, que integram temas dos 

7º e 8º anos de escolaridade é de 60 pontos. A soma das pontuações dos Grupos III e IV, que 

integram temas do 9º ano, é de 40 pontos. 
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Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção e têm por suporte um 

ou mais documentos.  

 

A estrutura da prova é a seguinte: 

 

4. Critérios Gerais de Classificação 

As classificações a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  

GRUPOS DOMÍNIOS TIPOLOGIA DAS QUESTÕES COTAÇÕES 

I 

Domínio 2: A Herança do Mediterrâneo 

Antigo  

2.1. O mundo helénico 

 

2.2. Roma e o Império 

 

6 questões com a seguinte 
tipologia: escolha múltipla 

e resposta curta 
30% 

II 

Domínio 5: Expansão e mudança nos 

séculos XV e XVI  

5.1. O expansionismo europeu 

 

5.2. Renascimento, Reforma e 

Contrarreforma 

 

6 questões com a seguinte 
tipologia: resposta curta e 

verdadeiro/falso 
30% 

III 

Domínio 9: A Europa e o Mundo no limiar do 

século XX  

9.1. Apogeu e declínio da influência 

europeia 

 

9.3. Portugal: da 1ª República à Ditadura 

Militar 

6 questões com a seguinte 
tipologia: escolha múltipla 

e verdadeiro/falso 
25% 

IV 

Domínio 11: Do 2º após guerra aos anos 80  

11.1. A guerra fria 

 

1 questão de resposta 
extensa 15% 
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As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos.  

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que 

surgir em primeiro lugar.  

 

Itens de seleção 

A cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. Todas as 

outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de construção 

 

Resposta Curta e Verdadeiro/Falso 

São atribuídas pontuações a respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

 

Resposta Restrita e Extensa 

 

Nestas questões, a cotação é distribuída pelos parâmetros seguintes: aspetos de conteúdo e 

aspetos de organização e correção da expressão escrita.  

Os critérios de classificação relativos aos aspetos de conteúdo apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho, sendo que a cada um deles corresponde uma dada pontuação. Qualquer 

resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.  

A classificação das respostas a estes itens resulta da pontuação do nível de desempenho em 

que forem enquadradas e da aplicação de fatores de desvalorização no âmbito dos aspetos de 

organização e correção da expressão escrita.  

A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo implica a classificação com zero 

pontos nos aspetos de organização e correção da expressão escrita.  

 

5. Material 

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

indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de 

tempo. 


