INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

HISTÓRIA

2021

Prova 19

3.º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º Ciclo
da disciplina de História, a realizar em 2021, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Critérios gerais de classificação

•

Material

•

Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de História do 3.º Ciclo Ensino Básico e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada,
incidindo sobre os domínios
−
−
−
−

A herança do mediterrâneo antigo;
Expansão e mudança nos séculos XV e XVI;
Da grande depressão à 2.ª guerra mundial;
A Europa e o mundo no limiar do século XX.

Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova escrita é realizada no enunciado.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Valorização dos domínios
Domínios

Cotação
(em pontos)

A herança do mediterrâneo antigo

10 a 15

Expansão e mudança nos séculos XV e XVI

25 a 30

Da grande depressão à 2.ª guerra mundial

25 a 30

A Europa e o mundo no limiar do século XX

25 a 30

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas,
gráficos, mapas, esquemas e figuras.

PROVA 19

1/3

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.
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 examinando 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
Nos itens de escolha múltipla, em que a resposta é selecionada de entre um conjunto de opções
fornecidas, deve ser respeitado o número de opções indicadas. Caso exceda esse número, a resposta
será anulada.
Nos itens de associação, em que a resposta requer o estabelecimento de uma correspondência entre
os elementos de dois conjuntos, de acordo com as instruções dadas, deve ser respeitado o número de
correspondências indicadas. Caso exceda esse número, a resposta será anulada ou parcialmente
aceite.
Nos itens de ordenação, em que a resposta implica a seriação de vários elementos (por exemplo,
quantidades, acontecimentos ou processos), de acordo com um critério lógico ou cronológico
fornecido, só será atribuída classificação se a ordenação estiver integralmente correta.
Nos itens de verdadeiro/falso, em que a resposta implica a atribuição de um valor de verdade ou
falsidade a cada uma das proposições de um dado conjunto, serão anuladas as respostas que indiquem
todas as opções como verdadeiras ou falsas.
Nos itens de completamento, em que a resposta implica o preenchimento de espaços em branco numa
frase, num texto, ou noutro suporte, mediante a seleção de palavras, de expressões ou de imagens
fornecidas, deve ser respeitado o indicado no enunciado. Caso não utilize as palavras, expressões ou
imagens indicadas, a resposta será anulada ou parcialmente aceite.

Itens de construção
Nos itens de completamento, em que a resposta implica o preenchimento de espaços em branco numa
frase, num texto, ou noutro suporte, com, por exemplo, palavras ou expressões que não são fornecidas
no enunciado, deve haver coerência entre as palavras ou expressões utilizadas e o suporte fornecido.
Caso as palavras ou expressões utilizadas não formem frases ou texto com nexo, a resposta será
anulada ou parcialmente aceite.
Nos itens de resposta curta, em que a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma palavra,
de uma expressão, de uma frase, de um símbolo, de um número ou de uma fórmula, não serão
contabilizadas as respostas que não obedeçam ao tipo pedido.
Nos itens de resposta restrita, em que a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma
explicação, de uma previsão, de uma conclusão, a organização dos conteúdos e a linguagem científica
têm de estar adequadas aos tópicos de referência.
Nos itens de resposta extensa, em que a resposta requer uma composição mais extensa do que a
solicitada pelos itens de resposta restrita, a exposição e articulação dos conhecimentos deverá ser feita
utilizando adequadamente a linguagem e terminologia científica. Caso a resposta contiver elementos
contraditórios, será classificada com zero pontos.
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa os critérios de classificação apresentam-se
organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa
corresponde uma dada pontuação.
A versão integral dos critérios de classificação será afixada após a realização da prova.
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Material
Para a prova escrita, o aluno deverá ser portador de caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou
preta.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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