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1. Introdução 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência de 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de História, com vista a uma 

certificação de conclusão do 3.º ciclo do ensino básico, para alunos autopropostos. O 

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

 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material; 

• Duração; 

 
Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, para 

que fique devidamente informado sobre a prova que irá realizar. 

 
2. Objeto de avaliação 
 
A prova de História tem por referência o Programa de História em vigor para o 3.º ciclo 

do ensino básico (homologado em 1991). 

 
A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada. 

 
A prova apenas integra itens relativos aos conteúdos adiante apresentados. Assim, não 

são objeto de avaliação os conteúdos do 7.º, do 8.º e do 9.º ano que não constem da 

presente Informação. Com esta opção não se pretende condicionar a gestão do 

Programa pelos professores, nem eliminar qualquer conteúdo do Programa da 

disciplina, mas apenas delimitar os conteúdos para esta prova específica. 

 



 

 

CONTEÚDOS: 
 
7.º ANO 
 
DOMÍNIO B – A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO 

 

B1• OS GREGOS NO SÉCULO V A.C. 

• Atenas e o espaço mediterrâneo (O mundo helénico no século V a.C.; Atenas: 

recursos económicos e abertura marítima).    

• A democracia na época de Péricles (A sociedade ateniense; a vida quotidiana; 

O funcionamento do regime democrático).  

• Religião e cultura (A formação do cidadão; Os deuses e o culto; O teatro, O 

pensamento e a arte). 

 
 
8.º ANO 
 
DOMÍNIO E – EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI 

 
E1• O EXPANSIONISMO EUROPEU 

• Rumos da expansão quatrocentista (Condições da prioridade portuguesa no 

processo de expansão europeia; Interesses dos grupos sociais e do poder régio 

no arranque da expansão portuguesa; Descobrimentos e conquistas no período 

henriquino: áreas e processos de exploração; A política expansionista de D. 

João II e a rivalidade luso-castelhana). 

• A afirmação do expansionismo europeu: os impérios peninsulares (Os 

Portugueses na África Negra; A penetração portuguesa no mundo asiático; 

Espanhóis e Portugueses na América: o domínio das civilizações ameríndias). 

• O comércio à escala mundial (As novas rotas do comércio intercontinental: 

dinamização dos centros económicos europeus; Circulação de produtos e suas 

repercussões no quotidiano).  

 

 
9.º ANO 
 
DOMÍNIO J – DA GRANDE DEPRESSÃO À II GUERRA MUNDIAL 

 
J1•CRISE, DITADURAS E DEMOCRACIA NA DÉCADA DE 30 

• Os regimes fascista e nazi (A consolidação do fascismo em Itália; O 

totalitarismo hitleriano na Alemanha). 

• A ditadura salazarista em Portugal (A edificação do "Estado Novo"; 

Corporativismo e colonialismo). 

• A era estalinista na U.R.S.S (Coletivização e planificação da economia; A 

violência totalitária). 



 

 

 
J2• A II GUERRA MUNDIAL: VIOLÊNCIA E RECONSTRUÇÃO 

• O desenvolvimento do conflito (Da paz armada à mundialização da guerra; A 

Europa sob 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: a O.N.U.). 

 
 
3. Características e estrutura 

 
A prova é cotada para 100 pontos e apresenta quatro grupos de itens. 

 
Os itens / grupos de itens têm como suporte um ou mais documentos, cuja análise é 

exigida. 
 

Alguns dos itens / grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens 

relativas a mais do que um dos temas do Programa. 
 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas 

no Programa. 
 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro 

seguinte. 

Quadro 1 –Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

ITENS DE SELEÇÃO 

6 a 10 2 a 8 
• Escolha múltipla 

• Associação/ Correspondência  

• Ordenação 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

6 a 10 3 a 15 
• Resposta curta 

• Resposta restrita 

• Resposta extensa  
NOTA: Alguns dos itens de escolha múltipla e de associação / correspondência 
podem apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. 

 
 
 
4. 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, previsto na grelha de classificação. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de 

uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o 

item a que diz respeito. 
 
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 

inequivocamente a (s) resposta (s) que não deseja que seja (m) classificada (s), deve ser 



 

 

considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 
 
 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 
 
A cotação total do item só 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 
 
Considera-se incorreta qualquer associação / correspondência que relacione um 

elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 
 
 
 
Ordenação 
 
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 

integralmente correta e completa. 
 
São classificadas com zero pontos as respostas em que: 
 
— seja apresentada uma sequência incorreta;  
 
— seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias.  
 
 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO  
 
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 

considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a 

identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero 

pontos.  

 



 

 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente 

os termos e / ou as expressões constantes dos critérios específicos de classificação, 

desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao solicitado. 
 
 
Resposta curta 
 
As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas 

incorretas são classificadas com a cotação de zero pontos. Não há lugar a classificações 

intermédias. 
 
 

Resposta restrita 

Resposta extensa 
 
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a 

avaliação simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio 

da comunicação escrita em língua portuguesa. 
 
 
5. Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação 

ultrapassar este limite de tempo. 

 
6. Material 
 
Os alunos apenas podem 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 

(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


