
 
 

 

                                                                     
 

INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 

 

 

 

 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º 

Ciclo do Ensino Básico da disciplina de História, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Material autorizado 

• Duração 
 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

      A Prova de Equivalência à Frequência a que esta informação se refere tem por referência o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais da disciplina 

de História e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada.  
 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova de equivalência é composta por uma prova escrita, organizada em cinco grupos.  

              Todos os grupos são de resposta obrigatória.  

              A prova é cotada para 100 %. 

              A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1. 

 
    

Quadro 1 – Domínios e Cotações 

Grupo Domínios / subdomínios Cotação (%) 

 

Grupo I 

7º Ano       A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO: 

                                     Os gregos no séc. V a.C.: exemplo de Atenas 

                                     O mundo romano no apogeu do império 

20% 

 

Grupo II 

8ºAno   EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI   

                                     A abertura ao mundo 

                                     Renascimento e Reforma 

20% 

 

Grupo III 

 

9ºAno    A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 

                                     Hegemonia e declínio da influência europeia 

                                     Portugal: da I República à ditadura militar 
20% 

 

História 

3.º Ciclo do Ensino Básico – Prova 19 
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Grupo IV 

 

9ºAno      DA GRANDE DEPRESSÃO À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

                                      As dificuldades económicas dos anos 30  

                                      Entre a ditadura e a democracia 
20% 

 

Grupo V 

9ºAno   DO SEGUNDO PÓS-GUERRA AOS DESAFIOS DO NOSSO TEMPO 

                                   Da II Guerra à queda do muro de Berlim 
20% 

     

      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. 

      O teste pode incluir itens da tipologia descrita no quadro seguinte. 
 

 

 

          Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 
Escolha múltipla 
Associação/Correspondência 
Ordenação 

 

8 a 12 
 

2 a 6 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
Resposta curta 
Resposta restrita 
Resposta extensa 

8 a 12 
3 ou 4 
4 a 8 
≥ 10 

NOTA: 
Alguns dos itens de escolha múltipla e de associação / correspondência podem apresentar-se sob a 
forma de tarefas de completamento. 

 

→ Os alunos não respondem no enunciado do teste. As respostas são registadas em folha 
própria do estabelecimento de ensino em que é realizado o teste. 

 

 

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. 

     Será atribuída cotação completa às respostas que revelarem: • objetividade e capacidade de 

síntese; • clareza, tendo em atenção a coerência, a adequação e a articulação das ideias e/ou dos 

argumentos utilizados; • terminologia científica; • capacidade de análise e de interpretação dos 

documentos utilizados no enunciado; 

     As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos.  

     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. 

     O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com 

zero pontos. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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. 
 

Itens de CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

Se a resposta contiver um número de elementos superior ao solicitado, apenas são classificados 

os elementos de acordo com a ordem da sua apresentação. Os elementos em excesso são 

ignorados. 

Resposta restrita 

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis 

de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É classificada 

com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio 

específico da disciplina. 

Resposta extensa 

Os critérios de classificação dos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por níveis 

de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no 

domínio específico da disciplina. 

Nos itens de resposta extensa com cotação igual a dez pontos e que impliquem a produção de 

um texto, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da 

disciplina e das competências de comunicação escrita em língua portuguesa. 
 

A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para 

valorizar atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta  



 
 

valorização corresponde a cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de 

desempenho a seguir descritos. 

QUADRO 3 – Descritores do domínio da comunicação escrita 

 

    No caso da resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio da disciplina, não é 

classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

4.  MATERIAL  
 

           Os examinandos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta.  

          Não é permitido o uso de corretor. 

          As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

 

5.  DURAÇÃO  

 

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

tempo. 

 

 

 

 

Níveis Descritores 

3 
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. 

2 
Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou 
de ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

1 
Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou 
de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido. 


