
 
 

 

 

                                                                                                       
 

INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

     A Prova de Equivalência à Frequência tem por referência o Programa de História em vigor para o 3º 

ciclo do ensino básico. 

     A Prova de Equivalência à Frequência permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das 

aptidões/capacidades e do domínio dos conhecimentos, associados aos conteúdos e aos 

conceitos/noções básicas, no âmbito do Programa da disciplina. As aptidões/capacidades e os 

conhecimentos foram selecionados e formulados no sentido de serem passíveis de avaliação em prova 

escrita de duração limitada. 

     Relativamente aos conteúdos previstos no Programa do 3ºciclo, a Prova de Equivalência à Frequência 

apenas integrará itens relativos aos temas e subtemas apresentados nesta Informação. Assim, não serão 

objeto de avaliação os conteúdos do 7º, do 8º e do 9º ano que não constem da presente Informação.   

  

 

 

História 

3.º Ciclo do Ensino Básico – Prova 19 

 

Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março 

TEMAS/ CONTEÚDOS 

7º Ano   

 A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO. 

Os Gregos no século V a.C.: o exemplo de Atenas: 

       - Atenas no século V a.C. 

       - A Democracia na época de Péricles 

       - A sociedade ateniense 

 

8º Ano 

O EXPANSIONISMO EUROPEU. 

       - Rumos da expansão quatrocentista 

       - O comércio à escala mundial 

9º Ano 

 Da Grande Depressão à 2ªGuerra Mundial: 

     - Os regimes fascista e nazi 

     - Portugal: a ditadura salazarista 

     -A 2ª Guerra Mundial. 

     - Os caminhos da paz 



 
 

2. ESTRUTURA E TIPOS DE ITENS  

 

      O teste apresenta quatro grupos de itens. 

      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 1 – 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. 

     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. 

 

Itens de SELECÇÃO 

 

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 

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

Resposta extensa 

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

 
 

 
 

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. 
 

 

 


