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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3.º ciclo do ensino 

básico da disciplina de História, a realizar em 2018. É tido em conta o quadro normativo 

constante do Decreto -Lei n.º 139/2012, alterado pelos Decretos-leis nºs 91/2013, de 10 

de julho, 176/2014, de 12 de dezembro, e 17/2016, de 4 de abril, e demais legislação 

regulamentar. 

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

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, 

para que fiquem devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa de História em vigor do Ensino Básico e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em 

domínios do Programa da disciplina.  

1. Tratamento da informação; 

2. Compreensão histórica: 

a) Temporalidade; 

b) Espacialidade; 

c) Contextualização. 
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Conteúdos: 

1. Das sociedades recoletoras às primeiras sociedades produtoras 

1.1 Das sociedades recoletoras às primeiras sociedades produtoras 

 1.2 Contributos das civilizações urbanas 

2. A herança do Mediterrâneo Antigo 

 2.1 O mundo helénico 

 2.2 Roma e o Imperio 

3. A formação da cristandade ocidental e a expansão islâmica 

 3.1 A Europa do seculo VI ao XII 

 3.2 O mundo muçulmano em expansão 

4.- O contexto europeu do século XII ao XIV 

 4.1 Apogeu e desagregação da “ordem feudal” 

 4.2 As crises do seculo XIV 

5. Expansão e mudança nos séculos XV e XVI 

 5.1. O expansionismo europeu 

 5.2. Renascimento, Reforma e Contrarreforma 

 6. O contexto europeu dos séculos XVII e XVIII 

 6.1. O Antigo Regime europeu: regra e exceção 

 6.2. Um século de mudanças (século XVIII) 

7. O arranque da Revolução Industrial e o triunfo dos regimes  

liberais conservadores 

 7.1. Da Revolução Agrícola à Revolução Industrial 

 7.2. Revoluções e Estados liberais conservadores 

8. A civilização industrial no século XIX 

 8.1. Mundo industrializado e países de difícil industrialização 

 8.2. Burgueses e proletários, classes médias e camponeses 

9. A Europa e o Mundo no limiar do século XX 

 9.1. Apogeu e declínio da influência europeia 

 9.2. As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra 

 9.3. Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar 
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10. Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial 

 10.1. Crise, ditaduras e democracia na década de 30 

 10.1. Crise, ditaduras e democracia na década de 30 

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

11. Do Segundo Após-Guerra aos Anos 80 

 11.1. A Guerra Fria 

 11.1. A Guerra Fria 

12. O Após-Guerra Fria e a Globalização 

 12.1 Estabilidade e instabilidade num mundo unipolar 

 3. CARATERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova é constituída por quatro grupos de questões, contendo cada um deles um 

conjunto variável de questões; 

 Todas as questões são de resposta obrigatória; 

 Da prova podem constar questões de: 

- Resposta curta; 

- Resposta restrita; 

- Resposta extensa; 

- Escolha múltipla; 

- Interpretação de textos e imagens. 

 A prova terá no total 100 pontos. 

 

 

  



 

 

 

Informação – Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do Ensino Básico 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

HISTÓRIA – CÓDIGO 19                                                         2020 

(pag4/7) 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Critérios gerais 

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. 

CONTEÚDOS 
APRENDIZAGENS/ 
COMPETÊNCIAS 

GRUPO/ 
QUESTÕES 

COTAÇÃO 

DOMÍNIO – DAS SOCIEDADES 
RECOLETORAS ÀS PRIMEIRAS 
CIVILIZAÇÕES 
- As civilizações dos grandes rios. 
- Os Gregos no século V a.C.: o 
exemplo de Atenas 

- Interpretar documentos. 
- Avaliar os contributos das primeiras 
civilizações urbanas; 
- Referir a originalidade da civilização 
grega.  

Grupo I  
4 questões 

20% 

 
DOMÍNIO – EXPANSÃO E 
MUDANÇA NOS SÉC. XV E XVI 
- O arranque da Expansão 
portuguesa. 
- Viagens na costa africana no 
período henriquino. 
- A política de conquistas de D. João 
II  

- Interpretar documentos. 
- Localizar no tempo eventos e processos. 
- Evidenciar o papel de Portugal no início 
da expansão europeia. 

Grupo II 
2 questões 

15 % 

DOMÍNIO - O CONTEXTO EUROPEU 
DOS SÉCULOS XVII E XVIII 
- Conhecer e compreender o Antigo 
Regime europeu a nível político e 
social. 

- Interpretar documentos. 
- Caracterizar períodos históricos. 
- Avaliar o papel dos indivíduos e dos 
grupos na dinâmica social. 
 

Grupo III 
2 questões 

15 % 

DOMÍNIO - A EUROPA E O MUNDO 
NO LIMIAR DO SÉCULO XX 
- Portugal: da 1.ª República à 
Ditadura Militar. 
DOMÍNIO – DO SEGUNDO APÓS 
GUERRA AOS ANOS 80 
- O Mundo Bipolar e a Guerra Fria. 
- A hegemonia da economia 
Americana. 
- O Estado Providência. 
- O milagre Japonês. 

- Interpretar documentos. 
- Relacionar a organização do espaço com 
condicionalismos diversos. 
- Caracterizar fases de evolução. 

Grupo IV 
7 questões 

50% 

TOTAL:  100% 
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As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com 0 (zero) pontos. No entanto, 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 

atribuída a cotação 0 (zero), considerando que não respondeu ao que lhe exigido. 

Mais deve ser observado os seguintes critérios de classificação: 

 Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido à frente. 

 A ausência de resposta ou resposta totalmente ilegível ou incoerente terá cotação de 

0 (zero) pontos. 

 Nos itens de legendagem de figuras, a cada legenda incorreta é atribuída a 

classificação de 0 (zero) pontos e a cada legenda com erro no domínio do 

vocabulário específico da disciplina é atribuída metade da classificação. 

 Nas questões de resposta curta, será tido em conta a estrutura da resposta, a clareza 

e a correção científica da linguagem utilizada e a capacidade de síntese. 

Itens de seleção 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

única opção correta. 

São classificadas com 0 (zero) pontos as respostas em que seja assinalada: uma opção 

incorreta e mais do que uma opção. Não há lugar a classificações intermédias. 

Itens de construção 

As respostas aos itens de construção que apresentem pontos de vista diferentes dos 

mencionados nos critérios específicos de classificação e/ou que não utilizem uma 

terminologia igual à utilizada nos critérios específicos de classificação devem ser 

classificadas se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e estiver adequado 

ao solicitado. 

Em todos os itens de construção, 10% da cotação é atribuída à correção linguística, o que 

pressupõe uma composição bem estruturada, com objetividade, poder de síntese, 

capacidade de análise e interpretação crítica, recorrendo a uma terminologia adequada à 



 

 

 

Informação – Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do Ensino Básico 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

HISTÓRIA – CÓDIGO 19                                                         2020 

(pag6/7) 

temática em abordagem, sem erros morfo-sintáticos, ou cuja gravidade não impliquem a 

perda de inteligibilidade, de coerência e/ou rigor científico. 

a) Resposta curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas 

incorretas são classificadas com 0 (zero) pontos. Não há lugar a classificações 

intermédias. 

b) Resposta restrita 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma 

dada pontuação. É classificada com 0 (zero) pontos qualquer resposta que não apresente 

inteligibilidade, coerência e correção no discurso e ideias apresentadas. 

c) Resposta extensa 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma 

dada pontuação. É classificada com 0 (zero) pontos qualquer resposta que não atinja o 

nível 1 de desempenho. 

Nos critérios relativos a estes itens, estão previstos níveis de desempenho intercalares 

não descritos. Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em 

nenhum de dois níveis descritos consecutivos, salvaguardando que a resposta 

apresentada pelo aluno contem em si elementos dos níveis acima e abaixo dos indicados, 

apresentados com correção, inteligibilidade e coerência, deve ser-lhe atribuída a 

pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. 

Critérios Específicos de classificação 

 Identificar eventos referentes à realidade histórica. 

 Utilizar uma linguagem clara, logicamente adequada e ordenada. 

 Utilizar corretamente o vocabulário da disciplina. 

 Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido à frente. 

 Nas questões de resposta curta, será tido em conta a estrutura, a clareza da 

linguagem, a correção científica da linguagem e a capacidade de síntese. 
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 Nas questões de resposta curta a classificação é atribuída de acordo com os 

elementos de resposta solicitados e apresentados. 

 Se a resposta contiver informação que exceda o solicitado, só são considerados os 

elementos que satisfaçam o que é pedido. 

 Nas questões de 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: 

- Mais do que uma opção. 

- Não há lugar a classificações intermédias. 

 Nas questões de resposta restrita e ou extensa a classificação a atribuir traduz a 

avaliação da aprendizagem do aluno tendo por referência os objetivos gerais nos 

domínios das aptidões/capacidades e dos conhecimentos enunciados no Programa 

de História do 3.º ciclo do ensino básico e especificados nesta Informação. 

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 


