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1. Introdução 

 
 
O presente documento apresenta as características da prova de equivalência à frequência 
da disciplina de História a realizar em 2019. 
O documento está organizado com base nos seguintes domínios: 
     - Objeto de avaliação; 
     - Características e estrutura; 
     - Critérios 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, em adequação ao nível de 
ensino a que a prova de equivalência diz respeito. 
 
 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova de equivalência tem por referência o Programa de História. A prova de equivalên-
cia desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados no Pro-
grama da disciplina, 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 cinco partes 
de resposta obrigatória. Todos os grupos podem integrar itens de seleção e de constru-
ção. Todos os itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 
Os alunos não respondem no enunciado do teste. As respostas são registadas em folha 
própria fornecida pelo estabelecimento de ensino. 
A cotação da prova é de 100 pontos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A estrutura da prova  
 

DOMÍNIOS  Questões Cotações 

(Conteúdos do 7.º ano de escolaridade) 

 

DOMÍNIO - A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO 

 

- Os Gregos no século V a.C.: o exemplo de Atenas. 

- As ordens arquitetónicas gregas. 

 

 

 

Grupo I 

 

 

 

15 pontos 

(Conteúdos do 8.º ano de escolaridade) 

 

DOMÍNIO - EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E 
XVI 

 

- O arranque da Expansão portuguesa. 

- Viagens na costa africana no período henriquino. 

- O Tratado de Tordesilhas. 

 

 

 

 

Grupo II 

 

 

 

 

 

 

 

25 pontos 

 

 

DOMÍNIO - O CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS XVII E 
XVIII 

 

- O Antigo Regime europeu: poder político e sociedade. 

 

 

Grupo III 

 

 

15 pontos 

 

(Conteúdos do 9.º ano de escolaridade) 

 

DOMÍNIO - A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO 
XX 

 

- Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar. 

 

 

 

 

Grupo IV 

 

 

 

30 pontos 

 



 

DOMÍNIO - DA GRANDE DEPRESSÃO À 2.ª GUERRA MUN-
DIAL 

 

- A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução. 

- A O.N.U.. 

 

 

 

Grupo V 

 

 

 

 

 

 

15 pontos 

 
 
 
 
4. Critérios de classificação 

 
As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em números e resultam da 
aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 
com zero pontos. 
 
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivo-
camente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considera-
da apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 
 
Itens de seleção 
 
Escolha múltipla: 
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. 
 
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 este-
ja 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 
 
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. 
São de considerar as respostas que utilizem uma terminologia cientificamente adequada e 
rigorosa, embora não exatamente idêntica à utilizada nos critérios específicos de classifi-
cação. 
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. 
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho 
no domínio específico da disciplina. 
 
Resposta curta: 
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apre-
sentados.  
Se a resposta contiver informação que exceda o solicitado, só são considerados os ele-
mentos que satisfaçam o que é pedido. 
 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdos implica que a resposta seja classificada 
com zero pontos. 
 
 
Resposta restrita e resposta extensa: 
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se 
organizados por níveis de desempenho.  
 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdos implica que a resposta seja classificada 
com zero pontos. 
 
A classificação a atribuir traduz a avaliação das competências de Tratamento de Informa-
ção / Utilização de Fontes, de Compreensão Histórica e, simultaneamente, de Comunica-
ção em História, enunciadas no Currículo Nacional do Ensino Básico. 
Na classificação da resposta ao item de construção de resposta extensa orientada por 
tópicos, deve ser considerada a síntese de aspetos relacionados com o tema a desenvol-
ver, com mobilização de dados apresentados nos documentos. 
No item de resposta extensa, estão previstos níveis de desempenho intercalares não des-
critos. Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum 
de dois níveis descritos consecutivos, deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente 
ao nível intercalar que os separa. 
 
 
Nas respostas a cada item, deve ser considerado, de acordo com o tipo de tarefa solicita-
da, o desempenho relativamente a: 
 
Tratamento de Informação / Utilização de Fontes 
• Interpreta documentos de natureza diversa e com mensagens diversificadas. 



• Utiliza conceitos históricos a partir da interpretação e da análise de fontes (textos, ima-
gens, mapas e plantas, tabelas cronológicas, gráficos e quadros). 
Tomando como referência estas competências, na classificação das respostas aos itens 
de construção de resposta restrita e de resposta extensa, relativamente à interpretação 
do(s) documento(s) e de acordo com o tipo de tarefa solicitada, devem ser consideradas 
as operações seguintes: 
• identificação da informação expressa nos documentos apresentados; 
• explicitação do significado de elementos presentes nos documentos; 
• comparação da informação recolhida nos diversos documentos; 
• mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas na análise dos docu-
mentos. 
A integração correta dos dados dos documentos deve ser valorizada, conforme previsto 
nos quadros relativos aos critérios específicos de classificação de cada item. 
 
Compreensão Histórica 
Temporalidade 
• Identifica e caracteriza fases principais da evolução histórica e grandes momentos de 
rutura. 
• Localiza no tempo eventos e processos e distingue ritmos de evolução. 
 
Espacialidade 
• Localiza no espaço diferentes aspetos das sociedades humanas em evolução e em inte-
ração. 
• Estabelece relações entre a organização do espaço e os condicionalismos físico-
naturais. 
 
Contextualização 
• Distingue, numa dada realidade, os aspetos de ordem demográfica, económica, social, 
política e cultural, e estabelece conexões e inter-relações entre eles. 
• Interpreta o papel dos indivíduos e dos grupos na dinâmica social. 
• Reconhece a simultaneidade de diferentes valores e culturas e o carácter relativo dos 
valores culturais em diferentes espaços e tempos históricos. 
• Relaciona a história nacional com a história europeia e mundial, abordando a especifici-
dade do caso português. 
 
Comunicação em História 
• Produz, em função do solicitado, textos com correção linguística, aplicando o vocabulá-
rio específico da disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos itens de construção de resposta restrita e de resposta extensa, o desempenho da 
competência de Comunicação em História traduz-se, nos critérios específicos de classifi-
cação, na avaliação de comunicação escrita em língua portuguesa, de acordo com os ní-
veis descritos no quadro apresentado a seguir: 
 
 

Níveis Descritores 

 
 
2 

 
Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 
ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de 
inteligibilidade e/ou de sentido. 
 

 
 
1 

 
Composição com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontua-
ção e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda de inteligibilidade e/ou 
de sentido. 
 

Nota: No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é classificado 
o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 
 
 
5. Material 

 
O aluno realiza a prova no próprio enunciado, apenas podendo usar, como material de 
escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
 
Não é permitido o uso de dicionário, de lápis, nem de corretor. 
 
 
6. Duração 

 
A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 


