
 
ESCOLA PORTUGUESA DE DILI 

CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA RUY CINATTI 
ANO LETIVO 2020/2021 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

DISCIPLINA DE HISTÓRIA        2021 

PROVA 19 

9. º ANO DE ESCOLARIDADE 

  

 

Nos termos da legislação em vigor, o presente documento visa divulgar as características da Prova de 

Equivalência à Frequência da disciplina de História, do 3º Ciclo do Ensino Básico, a realizar em 2021, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

 Caraterísticas e estrutura da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Duração; 

 Material autorizado. 

 

 
1- OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A prova a que esta informação se refere incide nas Aprendizagens Essenciais, em vigor para o 3º Ciclo do Ensino 

Básico, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada, 

nomeadamente: 

• Aplicação de conhecimentos; 

• Interpretação de textos, de mapas, de gráficos, de tabelas e de imagens; 

• Domínio de vocabulário específico da disciplina. 

 

 

2- CARATERIZAÇÃO DA PROVA  

 

Prova escrita cotada para 100 pontos. 

A prova está organizada em cinco grupos, que correspondem a cinco domínios. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos (textos, mapas, gráficos, tabelas ou imagens), cuja 

análise é exigida. 

Em cada grupo, para além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios. 

A valorização dos domínios/conteúdos na prova apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Valorização dos Domínios/Conteúdos na prova 

DDOOMMÍÍNNIIOOSS  SSUUBBDDOOMMÍÍNNIIOOSS  AAPPRREENNDDIIZZAAGGEENNSS  EESSSSEENNCCIIAAIISS  
CCoottaaççããoo  

((%%))  

AA  HHEERRAANNÇÇAA  DDOO  

MMEEDDIITTEERRRRÂÂNNEEOO  

AANNTTIIGGOO    

((77ººAANNOO))  

Os Gregos no século V 

a.C.: o exemplo de 

Atenas 

A Democracia Ateniense 

20 a 40 EEXXPPAANNSSÃÃOO  EE  

MMUUDDAANNÇÇAA  NNOOSS  

SSÉÉCCUULLOOSS  XXVV  EE  

XXVVII    

((88ººAANNOO))  

O Expansionismo 

Europeu 

O pioneirismo português na Expansão europeia 

Os processos de expansão dos impérios peninsulares  

AA  EEUURROOPPAA  EE  OO  

MMUUNNDDOO  NNOO  

LLIIMMIIAARR  DDOO  

SSÉÉCCUULLOO  XXXX  

((99ººAANNOO)) 

 As transformações 

políticas, económicas, 

sociais e culturais do 

pós-guerra 

 

As transformações geopolíticas e económicas 

decorrentes da 1ª Grande Guerra 

60 a 80 

DDAA  GGRRAANNDDEE  

DDEEPPRREESSSSÃÃOO  ÀÀ  22ºº  

GGUUEERRRRAA  MMUUNNDDIIAALL  

((99ººAANNOO))  

Crise, ditaduras e 

democracia na década de 

1930 

O Estado Novo em Portugal 

DDOO  SSEEGGUUNNDDOO  

PPÓÓSS--GGUUEERRRRAA  AAOOSS  

DDEESSAAFFIIOOSS  DDOO  

NNOOSSSSOO  TTEEMMPPOO  

((99ººAANNOO))  

Portugal: do 

Autoritarismo à 

Democracia 

O Estado Novo e o processo de descolonização 

A revolução democrática portuguesa 

 

Total 100 

 
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

ITENS DE SELEÇÃO 
Escolha múltipla 
Associação/Correspondência 
Ordenação 

10 a 15 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
Resposta curta 
Resposta restrita 
Resposta extensa 

5 a 10 

 
 
3- CRITÉRIOS GERAIS 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. 
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Critérios Gerais: 

• Domínio dos conteúdos programáticos. 

• Utilização correta do vocabulário específico da disciplina (os erros na terminologia científica serão 

motivo para uma desvalorização da resposta). 

• Todas as respostas devem estar legíveis e devidamente referenciadas de uma forma que permita a sua 

identificação inequívoca. As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de seleção 

• Nos itens de escolha múltipla, a resposta é selecionada entre um conjunto de opções fornecidas. A 

classificação das respostas a estes itens é dicotómica (a cotação do item só é atribuída às respostas 

corretas e todas as outras respostas são classificadas com zero pontos) 

• Nos itens de associação, a resposta requer o estabelecimento de uma correspondência entre os 

elementos de dois conjuntos, de acordo com as instruções dadas. Na classificação das respostas a estes 

itens, podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas. 

• Nos itens de ordenação, a resposta implica a seriação de vários elementos (por exemplo, 

acontecimentos), de acordo com um critério lógico ou cronológico fornecido. A classificação das 

respostas a estes itens é dicotómica. 

 

Itens de construção 

• Nos itens de resposta curta, a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma palavra, de uma 

expressão, de uma frase ou de um número. A classificação das respostas a estes itens é, em geral, 

dicotómica. No entanto, pode estar prevista pontuação para respostas parcialmente corretas, de 

acordo com critérios específicos. 

• Os itens de resposta restrita ou extensa solicitam uma resposta com maior extensão, podendo ser 

orientada por um conjunto de instruções de realização. Os critérios de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa 

corresponde uma dada pontuação. 

 

4- MATERIAL 

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

preta. Não é permitida a utilização de corretor. 

 

 

5- DURAÇÃO 

 

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


