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Informação-prova de Equivalência à Frequência 

História 
Prova nº 19 -2020 
3º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º ciclo, da disciplina de 
História, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Material; 

 Duração; 

 Critérios gerais de classificação. 
 

Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de História do Ensino Básico – 3.º Ciclo e permite avaliar a 
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 
 

Caracterização da prova 
 
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, figuras e gráficos.  
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa e à sequência dos seus conteúdos.  
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do programa.  
A prova é cotada para 100 pontos.  
A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 
 

Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

A Herança do Mediterrâneo Antigo 20 

Expansão e Mudança nos séculos XV e XVI 20 

A Europa e o Mundo no limiar do século XX 20 

Da Grande Depressão à 2ª Guerra Mundial 40 

 

Material 
 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
As respostas são registadas no próprio enunciado da prova.  
Não é permitido o uso de corretor. 
 

Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
 

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 claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar.  
 
Itens de seleção 
Nos itens de associação, a resposta requer o estabelecimento de uma correspondência entre os elementos de dois 
conjuntos, de acordo com as instruções dadas.  
Nos itens de verdadeiro/falso, a resposta implica a atribuição de um valor de verdade a cada uma das proposições de 
um dado conjunto (todas relativas a um mesmo tópico).  
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Itens de construção 
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Podem ser atribuídas 
pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por 
etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa corresponde uma dada pontuação.  
Nos itens de resposta restrita, as respostas são classificadas tendo em conta, além do conteúdo, a organização e a 
correção da expressão escrita.  
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja classificada com zero 
pontos. 
 


