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                                                            AGRUPAMENTO DE ESCOLAS nº1 DE SERPA 

    INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE 3º CICLO      

Disciplina:  HISTÓRIA  
      Modalidade da Prova: Escrita                                                                                                                         Duração: 90 minutos 
 
 
1.OBJETO DE AVALIAÇÃO: 
 

A prova desta disciplina enquadra-se no âmbito curricular do Decreto-lei nº17/2016 de 4 de abril, Despacho 
normativo nº 3-A/2019 de 23 de fevereiro e demais legislação em vigor e tem por referência o Programa da disciplina 
(1991) e as Metas Curriculares de História do 3º ciclo do Ensino Básico (2013), permitindo avaliar os conhecimentos 
sobre os temas abordados em prova escrita de duração limitada.             

  
2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA: 

A prova apresenta três grupos de itens, segundo os anos letivos do 3º ciclo (7º, 8º e 9º) a que se referem os temas 
apresentados. Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção, tendo por suporte um ou 
mais documentos, cuja análise é exigida para a sua resolução. Todos os itens são de resposta obrigatória. 

 
    2.1. VALORIZAÇÃO DOS DOMÍNIOS E CONTEÚDOS/ TEMAS E TÓPICOS DA PROVA: 
 

Domínios/Temas Conteúdos/tópicos Cotação (%) 
 
 

 DAS SOCIEDADES RECOLETORAS ÀS PRIMEIRAS 
CIVILIZAÇÕES 

 

 A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO 

 

 
 

 Das sociedades recoletoras às primeiras 
sociedades produtoras 

 

 Roma e o Império 
20 

 EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI. 

 O CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS XVII E XVIII 

 O expansionismo europeu 

 O Antigo Regime europeu: regra e exceção 
 

30 

 A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX. 

 
 
 

 DA GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA MUNDIAL. 

 

 Apogeu e declínio da influência europeia 
 As transformações políticas, económicas, 

sociais e culturais do após guerra 
 

 Crise, ditaduras e democracia na década de 30 
 A 2ª Guerra Mundial: violência e reconstrução 

50 

 

   2.2. TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS E COTAÇÃO: 
 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

Itens de seleção 
- Escolha múltipla 

- Associação/correspondência 

4 
 

3 

2,5 

3 

Itens de construção 
-Resposta curta 

-Resposta restrita 

-Resposta extensa 

6 

3  

9 

4 

4 

4/5/6 

Ano Letivo 
2019/2020 
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   3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos de classificação 
apresentados para cada item e é expressa por uma percentagem.  

As respostas ilegíveis ou incompreensíveis (que não possam ser claramente identificadas com a questão 
apresentada) são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de seleção (escolha múltipla e associação/correspondência), a cotação total do item é atribuída às 
respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única opção correta.  
São classificadas com zero pontos percentuais as respostas que assinalem uma opção incorreta ou mais do que 
uma opção, não havendo lugar a classificações intermédias. 
 
Nos itens de construção de resposta restrita, a cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de 
forma inequívoca, a única opção correta. São classificadas com zero pontos percentuais as respostas que 
assinalem uma opção incorreta ou mais do que uma opção, não havendo lugar a classificações intermédias. 
 
Nos itens de construção de resposta curta e resposta extensa, a classificação é atribuída de acordo com os 
elementos de resposta solicitados e apresentados, ponderando-se os respetivos níveis de desempenho, bem como 
a expressão correta da língua portuguesa e do vocabulário específico da disciplina. 
O afastamento integral do solicitado implica que a resposta seja classificada com zero pontos percentuais. 
 

 
 
   4. MATERIAL 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  
Não é permitido o uso de corretor. 

                      


