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INFORMAÇÃO-PROVA 

História                                                                                   2020 

Prova 19 

3o Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 

básico 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 as Aprendizagens Essenciais de História do Ensino Básico e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

nomeadamente: 

 O tratamento da temporalidade e do espaço; 

 A análise de fontes históricas; 

 Utilização de conceitos específicos - comunicação em História. 

Caracterização da prova 

A prova tem apenas uma versão. 

A prova apresenta três grupos de itens. 

A cada item deve corresponder um só pedido formulado. 

Cada um dos grupos de itens tem como suporte um ou mais documentos, como por exemplo, mapas, 

quadros cronológicos, tabelas, textos e imagens. 

Os itens podem mobilizar aprendizagens relativas a diversos temas, uma vez que o conhecimento 

histórico e geográfico inclui componentes muito diversificadas – social, política, económica e cultural, o 

que favorece a articulação de saberes. 

Os itens têm em conta a estrutura de referência no Programa pressupondo graus diferentes de 

operacionalização ao nível da reprodução e da transferência, podendo envolver análises e sínteses de 

complexidade variável. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, ordenação e associação) e itens de construção 

(resposta curta e restrita). 
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A prova é cotada para 100 pontos. 

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

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Conteúdos/Aprendizagens essenciais 
Cotação 

(em pontos) 

A Herança do Mediterrâneo 

Antigo 

- O mundo romano no apogeu do império.  

. 30 pontos 

Expansão e mudança nos 

séculos XV e XVI 

- O expansionismo europeu. 
30 pontos 

A Europa e o mundo no 

limiar do século XX 

- Apogeu e declínio da influência Europeia;  

- Sociedade e cultura num mundo em 

mudança 

- Portugal: da I República à Ditadura Militar 40 pontos 

Da grande depressão à 

segunda guerra mundial 

- Crise, ditaduras e democracia na década 

de 30; 

 

 

Material 

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

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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo 

com os critérios específicos. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens que envolvem a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a 

organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da prova, em 

simultâneo com as instruções de realização. 

 


