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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º ciclo do ensino básico, na
disciplina de História, código 19, a realizar em 2020.

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de História tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa de História e Aprendizagens Essenciais) e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios de
referência: pesquisa e análise de documentos, conhecimento histórico e comunicação.
Integra itens relativos às aprendizagens essenciais do 7.º, do 8.º e do 9.º ano de escolaridade.
DOMÍNIO DAS APTIDÕES / CAPACIDADES
Compreender o papel dos indivíduos e dos grupos na dinâmica social;
Distinguir ritmos de evolução em sociedades diferentes e no interior de uma mesma sociedade;
Relacionar a história nacional com a história europeia e universal, destacando a especificidade do caso português;
Estabelecer relações entre o passado e o presente;
Desenvolver a noção de relativismo cultural; compreender o caráter relativo dos valores culturais em diferentes tempos e
espaços históricos.
Utilizar a metodologia específica da História e desenvolver capacidades de comunicação;
Desenvolver as noções de: evolução, condicionalismo e de causalidade;
Compreender a importância do desenvolvimento científico e tecnológico e dos movimentos culturais para a evolução da
humanidade;
TEMAS/CONTEÚDOS
7ºANO

8ºANO

A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO
ANTIGO
O mundo helénico
• Conhecer e compreender o
processo de formação e afirmação
das cidades-estado gregas
originárias (séculos VIII a IV a. C.).
• Caracterizar o modelo de
democracia ateniense do século V a.
C. no seu pioneirismo e nos seus
limites.
• Explicar as clivagens no modo
como Atenas e Esparta encaravam a
educação e o papel da mulher na
sociedade.

EXPANSÃO E MUDANÇA NOS
SÉCULOS XV E XVI
O expansionismo europeu
• O pioneirismo português na
expansão europeia.
• A expansão dos impérios
peninsulares

9ºANO
A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR
DO SÉCULO XX
As transformações políticas,
económicas, sociais e culturais do
após-guerra
• Conhecer as transformações
geopolíticas decorrentes da 1.ª
Grande Guerra.

DA GRANDE DEPRESSÃO À 2.ª
GUERRA MUNDIAL
Crise, ditaduras e democracia na
década de 30
• Conhecer e compreender a Grande
Depressão dos anos 30 e o seu
impacto social.
• Conhecer e compreender a
emergência e consolidação do(s)
fascismo(s) nas décadas de 20 e 30.
• Conhecer e compreender a
emergência e consolidação do
Estado Novo em Portugal.
DO SEGUNDO APÓS-GUERRA AOS
ANOS 80
• A Guerra Fria
• Conhecer e compreender a
Revolução democrática portuguesa.

CARATERIZAÇÃO DA PROVA
A cotação total da prova é de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma:

7º ano
8º ano
9º ano

Número de itens
3 a 6 itens
4 a 8 itens
6 a 16 itens

Cotação
5 a 15 pontos
10 a 30 pontos
65 a 80 pontos

Os itens / grupos de itens têm como suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina.
Alguns dos itens / grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um dos temas do
Programa.
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte.
Tipologia de itens
Número de itens
Cotação por item
ITENS DE SELEÇÃO: Escolha múltipla
Associação / Correspondência / Ordenação
5 a 12
2 a 4 pontos
ITENS DE CONSTRUÇÃO: Resposta curta; Resposta restrita;
Resposta extensa
5 a 12
4 a 24 pontos
NOTA: Alguns dos itens de escolha múltipla e de associação ou correspondência podem apresentar-se sob a forma de tarefas de
completamento.

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, previsto na grelha de classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. Em caso de omissão ou
de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que
diz respeito. Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s)
que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
Nas respostas serão valorizados os seguintes aspetos:
• Objetividade e clareza das respostas
• Enquadramento das questões no espaço e tempo
• Aplicação de conceitos e termos específicos
• Capacidade de interpretação, análise e crítica
• Capacidade de relacionação
• Saber distinguir o essencial do acessório

MATERIAL AUTORIZADO
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria.
Não é permitido o uso de corretor.

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