
                              Informação-Prova de Equivalência à Frequência                                                  
Ano Letivo 2017 / 2018 

Disciplina: História                                                                                                                                                                                                               Tipo de Prova: Escrita 

      3º Ciclo do Ensino Básico                                                                                                                                                                                             Duração:         90   minutos                                                                                                                                                                
 

Objeto de Avaliação: A prova tem por referência o Programa e 

Metas Curriculares do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem 
passível de avaliação numa prova de duração limitada. 

 
Características e estrutura da prova 

 
 

Critérios gerais de classificação 

 
 

Material 
autorizado 

Domínios Conteúdos Caracterização da prova Tipologia dos 
itens 

Nº de 
itens 

Cotação 
 (em 

pontos) 

Domínio de aptidões 
/capacidades 
- utilizar metodologia 
especifica da História: 
● interpretar documentos de 
índole diversa (textos, imagens, 
mapas e diagramas) 
● Selecionar e identifica 
informação explícita e implícita 
dos documentos 
● utilizar conceitos e 
generalizações na 
compreensão de situações 
históricas 
Desenvolver capacidades de 
comunicação: 
● elaborar sínteses escritas a  
partir da informação recolhida, 
com correção linguística e 
aplicando 
vocabulário específico da 
disciplina 
Domínio dos conhecimentos 

●desenvolver a noção de 
evolução: 
●caraterizar as fases 
principais da evolução 
histórica 
Desenvolver as noções de 
condicionalismo e de 
causalidade: 

 

2- A herança do 
Mediterrâneo Antigo 
2.1-O mundo helénico 
 
6- O Contexto europeu 
dos séculos XVII e XVIII 
6.2- Um século de 
mudanças: o século XVIII 
 
9- A Europa e o Mundo no 
limiar do século XX 
9.1- Apogeu e declínio da 
influência europeia- A 
supremacia europeia; A I 
Guerra Mundial: 
antecedentes 
 
9.2- As transformações 
políticas, económicas, 
socias e culturais do após-
guerra- A I Guerra 
Mundial: consequências 
 
 
 

A prova apresenta três grupos. 
-Todos os grupos podem integrar 
itens de seleção e itens de 
construção. 
- Todos os itens têm por suporte 
um ou mais documentos, cuja 
análise é exigida. 

Itens de seleção 
. Escolha múltipla 
. Ordenação 
. Associação/ 
-Correspondência 
 
Itens de 
construção 
. Resposta curta 
. Resposta restrita 
 
Resposta extensa 
Obs: Alguns dos 
itens de escolha 
múltipla e de 
associação / 
correspondência 
podem 
apresentar-se sob 
a forma de 
tarefas de 
completamento 

3 a 6 
 
 
 
 

6 a 8 

 
3 a 6 

 
 
 
 

3 ou 4 
4 a 8 

10 a 12 
 
 
 

As respostas devem ser completas 
e dadas numa linguagem clara e 
correta, não indo além do âmbito 
da pergunta. 
Às respostas incompletas atender-
se-á a cotações parcelares. 
 A ausência de resposta ou a 
resposta totalmente ilegível terá a 
cotação de zero. 
De acordo com as competências 
específicas de História, todas as 
respostas devem ser analisadas, 
Considerando os seguintes aspetos: 
– relevância relativamente à 
questão formulada no item; 
–  articulação obrigatória com as 
fontes; 
–  forma como a fonte é explorada, 
sendo valorizada a interpretação e 
não a mera paráfrase; 
– correção na transcrição de 
excertos das fontes e pertinência 
desses excertos como suporte de 
argumentos; 
- mobilização de informação 
circunscrita ao assunto em análise; 
– domínio da terminologia 
específica da disciplina. 
 

O aluno pode 
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. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Objeto de Avaliação: A prova tem por referência o Programa e 

Metas Curriculares do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem 
passível de avaliação numa prova de duração limitada. 

 
Características e estrutura da prova 

 
 

Critérios gerais de classificação 

 
 

Material 
autorizado 

Domínios Conteúdos Caracterização da prova Tipologia dos 
itens 

Nº de 
itens 

Cotação 
 (em 

pontos) 

● compreender condições e 
motivações dos factos 
históricos 
● Distinguir numa dada 
realidade, os aspectos de 
ordem demográfica, 
económica e social, política 
e cultural, estabelecendo 
relações entre eles 
● Compreender a 
importância do 
desenvolvimento científico 
e tecnológico e dos 
movimentos culturais para a 
evolução da humanidade. 
Desenvolver a noção de 
multiplicidade temporal 
● localizar no tempo e no 
espaço eventos e processos 
● estabelecer relações entre 
passado e o presente 

 
 

 

       

 
 
 
 
 
 

 



                                    
 
 
 

 
 


