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Introdução 

 

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 2020, pelos alunos admitidos a 

exame na qualidade de autopropostos. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova  

• Material  

• Duração 

 

 

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em 

simultâneo com as instruções de realização. 

 

 

Objeto de avaliação 

  

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares do 3º ciclo de História do 

Ensino Básico e as Aprendizagens Essenciais de História. Permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de tempo limitado, incidindo sobre os domínios do 

tratamento da informação/utilização de fontes, compreensão histórica (espacialidade, 

temporalidade e contextualização) e comunicação em História. 

 

Na prova de equivalência à frequência de História, serão objeto de avaliação os conteúdos, 

aprendizagens e conceitos relativos aos domínios/subdomínios que se encontram 

discriminados na caracterização da prova. 

 

Caracterização da prova  

 

A prova está organizada por 4 grupos de itens. 

Os grupos podem conter um número diferente de itens relativos a cada um dos domínios/  

subdomínios. 
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Os itens da prova podem ter como suporte um ou mais documentos (como textos, imagens, 

cronologias, mapas, tabelas e gráficos) e requerer a sua análise. 

A sequência dos itens corresponde à sequência dos domínios do programa e à sequência dos 

seus conteúdos. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização de aprendizagens relativas a mais do 

que um dos domínios do programa. 

A distribuição da cotação pelos domínios do programa é ponderada em função da relevância 

dos respetivos conteúdos.  

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Domínios Subdomínios/Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

Domínio A - Das 
sociedades 
recoletoras às 
primeiras 
civilizações 

 
A1 - As sociedades recoletoras e as primeiras sociedades 
produtoras.   
1.As primeiras conquistas do homem. 
2.As sociedades do Paleolítico 
3. As sociedades do Neolítico 
 
A2  -  Os contributos das primeiras civilizações urbanas.  
1. A civilizão egípcia. 

30 

Domínio G – O 
arranque da 
Revolução 
Industrial e o 
triunfo dos 
regimes 
liberais 
conservadores 

 
G.1. A Revolução Agrícola e o arranque da Revolução Industrial. 
1.O arranque da Revolução Industrial na Inglaterra 
2.O processo de industrialização europeu de meados do século 
XVIII a inícios do século XIX 
3.As implicações ambientais das sociedades industrializadas 
 
G.2. Revoluções e Estados liberais conservadores 
1. O sistema político em Portugal: das invasões francesas ao 
triunfo do Liberalismo 

30 

Domínio I - A 
Europa e o 
mundo no 
limiar do 
século XX  
 

I3 - Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar 
1. Crise e queda da monarquia constitucional 

2. As realizações e dificuldades da 1ª República 
 

20 

Domínio J – Da 
Grande 
Depressão à II 
Guerra Mundial 

 
J2 - A II Guerra Mundial: violência e reconstrução 
1. A II Guerra Mundial 
2.As consequências do conflito 

 

20 

 
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se 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 

1 a 6 4 a 8 

Associação 

Completamento 

Ordenação 

Verdadeiro ou Falso 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 

Completamento 

1 a 7 4 a 10 Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 1 a 2 10 a 12 

 
Cada grupo pode incluir itens de diferentes tipos. 
 

 

 

 

Material 

 

Como material de escrita apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével 

azul ou preta. 

 

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

(modelo oficial). 

 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

 

Duração da prova 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 
 

     Aprovado em Conselho Pedagógico de           


