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Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Soeiro Pereira Gomes 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

HISTÓRIA           Maio de 2020 

Prova 19 | 2020 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

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

ciclo da disciplina de História, a realizar em 2019, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa, as Metas Curriculares  e as Aprendizagens Essenciais do 

3.º ciclo do Ensino Básico da disciplina de História e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

Domínios Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

Temporalidade 
 
Espacialidade 
 
Contextualização 
 
Interpretação de Fontes 
 
Comunicação em História 

2. A Herança do Mediterrâneo Antigo 
     2.1. O mundo helénico.  

15 pontos 

5. Expansão e mudança nos séculos XV e XVI  
    5.1. O expansionismo europeu.  

20 pontos 

9. A Europa e o Mundo no limiar do século XX 
    9.2. As transformações do após guerra. 

25 pontos 

10. Da Grande depressão à II Guerra Mundial 
      10.1. Entre a Ditadura e a Democracia. 

40 pontos 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 
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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 
Verdeiro/falso 
Completamento 

4 a 8 

 
                     2 a 4 

2 a 4 
1 a 2 
1 a 2 

 

Itens de construção 
Resposta curta  
Resposta restrita 
Resposta extensa 

6 a 12 
3 a 6 
4 a 8 

10 a 15 

 
Nota: 
Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem 
apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. Alguns dos itens de resposta restrita e de resposta 
curta podem apresentar-se sob a forma de tarefas de transformação. 
 

 

Material 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. 

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

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

 

 


