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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º ciclo do ensino básico  

da prova de equivalência à frequência do ensino básico, da disciplina de História, a realizar 

em 2020, nomeadamente:  

 

Objeto de avaliação 

A prova final tem por referência o Programa da disciplina de História do ensino básico, homologado em 

2009, aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares do terceiro ciclo do ensino básico, e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos domínios:  

- DAS SOCIEDADES RECOLETORAS ÀS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES;  

– EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI;  

- O CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS XVII E XVIII; 

 – O ARRANQUE DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O TRIUNFO DOS REGIMES LIBERAIS 

CONSERVADORES; 

 - A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX;  

– DA GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA MUNDIAL. 

 

Características e Estrutura 

DOMÍNIOS Questões Cotações 

(Conteúdos do 7.º ano de escolaridade) 
DOMÍNIO- DAS SOCIEDADES RECOLETORAS ÀS PRIMEIRAS 
CIVILIZAÇÕES 
- As civilizações dos grandes rios. 
- Os Gregos no século V a.C.: o exemplo de Atenas 

 
 
Grupo I  

 
   
 22 
pontos 

(Conteúdos do 8.º ano de escolaridade) 
DOMÍNIO – EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI 
- O arranque da Expansão portuguesa. 
- Viagens na costa africana no período henriquino. 
- A política de conquistas de D. João II. 

 
 
 
Grupo II 
 

 
 
 
28 pontos 
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DOMÍNIO - O CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS XVII E 
XVIII  
- O Antigo Regime europeu a nível político e social. 
DOMÍNIO – O ARRANQUE DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O 
TRIUNFO DOS REGIMES LIBERAIS CONSERVADORES 
- Revoluções e Estado Liberais Conservadores  

 
 
 
Grupo III 

 
 
 
20 pontos 
 

(Conteúdos do 9.ºano de escolaridade) 
DOMÍNIO - A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO 
XX 
- Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar. 
DOMÍNIO – DA GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA 
MUNDIAL 
- Crise, ditaduras e democracia na década de 30. 
- A 2ª Guerra Mundial: violência e reconstrução 
 

  
 
 
 
Grupo IV 
 

 
 
 
 
30 pontos 
 

 

O aluno realiza a prova em folha de resposta. 

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

organizada por grupos de itens. A prova possuiu quatro grupos, sendo cada um correspondente a cada 

domínio. Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, 

tabelas, gráficos, mapas, fotografias e esquemas. 

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 de apresentação dos temas no programa da 

disciplina. 

A prova inclui itens de seleção (predominantemente, de escolha múltipla) e itens de construção. 

 

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. 

 

Itens de seleção: 

- Escolha Múltipla 
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A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 

correta. 

São classificadas com zero pontos: 

  – uma opção incorreta; 

  – mais do que uma opção. 

- Associação/correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

 

- 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. 

 

Itens de construção: 

- Resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

-Resposta restrita 

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

níveis de desempenho. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Material Autorizado  

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

 

 


