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  INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

   HISTÓRIA 2021 

Prova ESCRITA 

Prova 19  
 

3.º Ciclo do Ensino Básico  

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 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

 

Objeto de avaliação 
 

A prova de equivalência tem por referência o Programa de História. A prova de equivalência desta 

disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados no Programa da disciplina, 

passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada.  

 

 

Caracterização da prova 
 

Os itens podem ter por suporte um ou mais documentos (mapa, imagem, gráfico, texto, cronologia…), 

cuja análise é exigida. Todos os grupos podem integrar itens de seleção (escolha múltipla, 

associação/correspondência, ordenação) e itens de construção (resposta curta, resposta restrita e 

resposta extensa orientada por tópicos).  

A cotação da prova é de 100 pontos. 

 

 

A estrutura da prova  

 

TEMAS E SUBTEMAS Valorização dos temas 

 

7º ano 

A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO 

O mundo romano no Apogeu do império - A civilização romana 

- O urbanismo;  

- A arte e a literatura 

- A romanização da península Ibérica 

10 a 20 pontos 



 

Prova 19 2 / 3 

 

8º ano 

PORTUGAL NO CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS XVII E XVIII 

Absolutismo e mercantilismo numa sociedade de ordens - O Antigo Regime 

português na  

primeira metade do século XVIII 

- Da crise comercial ao ouro brasileiro; falência das primeiras medidas 

mercantilistas. 

- A sociedade de ordens; o poder absoluto. 

 

10 a 20 pontos 

 

9º ano 

A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 

Hegemonia e declínio da influência europeia 

Imperialismo e colonialismo: a partilha do mundo 

- As exigências do crescimento industrial e a corrida às áreas de influência. 

- Os impérios coloniais europeus nos finais do séc. XIX. 

A Primeira Grande Guerra - Rivalidade económica e nacionalismos; a política de 
alianças. - O primeiro conflito à escala mundial. - Uma paz precária: o novo 
mapa político mundial. As transformações económicas do pós-guerra no 
mundo ocidental - O fim da supremacia europeia. - O modelo americano: 
produção de massa e crescimento acelerado.    
 

30 a 40 pontos 

 

DA GRANDE DEPRESSÃO À II GUERRA MUNDIAL 

As dificuldades económicas dos anos 30 — a grande crise do capitalismo. 

- Dimensão mundial da crise. 

- Os problemas sociais. 

- A intervenção do Estado na economia. 

Entre a ditadura e a democracia — os regimes fascistas e nazi. 

- O totalitarismo hitleriano na Alemanha. 

A II Guerra Mundial - o desenvolvimento do conflito 

- Da paz armada à mundialização da guerra 

- A europa sob o domínio nazi. 

- A derrota alemã e o aniquilamento do Japão. 

Os caminhos da paz 

- Alterações no mapa político mundial. 

- A procura de uma paz duradoura 

 

30 a 40 pontos 

 

 

Material 
 

O aluno realiza a prova em folha que lhe é facultada, apenas podendo usar, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 

Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem corretor. 

 

 

Duração 
 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
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Critérios geris de classificação 
 

As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em números e resultam da aplicação dos 

critérios gerais e dos critérios específicos de classificação. 

 

As respostas ilegíveis são classificadas 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. 

 

Ordenação - A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja  

integralmente correta e completa. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO: 

 

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

Resposta restrita e Resposta extensa - Os critérios de classificação das respostas aos itens de 

resposta  restrita e 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 domínio específico da disciplina 

 

 

 

 

 

 


