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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
História

2020

Prova - Código 19
3.º Ciclo do Ensino Básico Despacho normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março

Introdução

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
• Características e estrutura
• Critérios gerais de classificação
• Material autorizado
• Duração

Realizam a prova alunos autopropostos que se encontram abrangidos pelos planos de
estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho.

1. Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Programa de História em vigor para o 3º ciclo do ensino
básico.

A prova permite avaliar, de acordo com as metas curriculares, nomeadamente
Conteúdos/Conceitos e os Objetivos  Gerais/Descritores, no âmbito do programa da disciplina.
As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no sentido de
serem passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada.

   No que respeita aos conteúdos previstos no Programa do 3º ciclo, a prova apenas
integrará itens relativos aos temas e subtemas apresentados na alínea B) do ponto 2.

2. Características e estrutura

A) Os alunos não respondem no enunciado. As respostas são registadas em folha própria do
estabelecimento de ensino.

A prova apresenta 4 grupos de itens.

Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção.

Todos os itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida.

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da
disciplina.

Agrupamento de Escolas
Padre João Coelho Cabanita
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B) Conteúdos

DOMÍNIO 2 – A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO

Subdomínio 2.2 O mundo romano no apogeu do império

DOMÍNIO 5 – EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULO XV E XVI

Subdomínio 5.1. O expansionismo europeu

Subdomínio 5.2. Renascimento, Reforma e Contrarreforma

DOMÍNIO 9 – A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX

Subdomínio 9.1. Apogeu e declínio da influência europeia

DOMÍNIO 10 – DA GRANDE DEPRESSÃO À II GUERRA MUNDIAL

Subdomínio 10.1. Crise, ditaduras e democracia na década de 30

Subdomínio 10.2. A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos da prova.
TEMAS CONTEÚDOS COTAÇÕES

DOMÍNIO 2
A HERANÇA DO
MEDITERRÂNEO ANTIGO

- O mundo romano no apogeu do império
Grupo I

28 Pontos
DOMÍNIO 5   EXPANSÃO E
MUDANÇA NOS SÉCULO XV
E XVI

- O expansionismo europeu
-Renascimento, Reforma e Contrarreforma Grupo II

24 Pontos

DOMÍNIO 9
A EUROPA E O MUNDO NO
LIMIAR DO SÉCULO XX

- Apogeu e declínio da influência europeia
Grupo III

16 Pontos
DOMÍNIO 10
DA GRANDE DEPRESSÃO À II
GUERRA MUNDIAL

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

32 Pontos

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
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Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em
pontos)

ITENS DE SELEÇÃO
 Escolha múltipla
 Associação/correspondência
 Ordenação
 Completamento

9 a 13 Itens
Entre 3 e 10 pontos

ITENS DE CONSTRUÇÃO
 Resposta curta
 Resposta restrita
 Resposta extensa

7 a 9 Itens Entre 3 e 15 pontos

3. 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.

Itens de seleção

ESCOLHA MÚLTIPLA

A cotação total do item 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.

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única
associação/correspondência integralmente correta e completa.

ORDENAÇÃO

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja
integralmente correta e completa.

São classificadas com zero pontos as respostas em que:
–– seja apresentada uma sequência incorreta;
–– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.
COMPLETAMENTO
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A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a
palavra / expressão adequada.

Itens de construção

RESPOSTA CURTA

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se
organizados por níveis de desempenho.

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com
zero pontos.

RESPOSTA RESTRITA

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se
organizados por níveis de desempenho.

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com
zero pontos.

RESPOSTA EXTENSA

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se
organizados por níveis de desempenho.

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com
zero pontos.

4. Material autorizado

A prova é realizada em folha própria, sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta
ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração

A prova tem a duração de 90 minutos.

Aprovada em Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas Padre
João Coelho Cabanita, em 29 / 05 / 2020

O Diretor
_________________

(Jacinto Colaço)


