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Disciplina: História 2021 

 Código da Prova: 19             Prova Escrita    

9 º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 3-A/2019)

 

1. Objeto de avaliação 

A prova de Exame de Equivalência à Frequência tem por referência as Aprendizagens Essenciais 

em vigor para o 3º Ciclo do Ensino Básico, assim como o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

Esta prova permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das aptidões/capacidades e do domínio 

dos conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no âmbito das 

Aprendizagens Essenciais da disciplina. As competências transversais e os conhecimentos foram 

selecionados e formulados no sentido de serem passíveis de avaliação em prova escrita de duração 

limitada. 

2. Tipologia da prova 

 A prova é constituída por quinze itens, distribuídos por quatro grupos que correspondem a: 

Grupo I conteúdos do 7º ano de escolaridade com a valorização de 20%; 

Grupo II conteúdos do 8º ano de escolaridade com a valorização de 20%; 

Grupo III e IV conteúdos do 9º ano de escolaridade com a valorização de 60%. 

 

3. Escala de avaliação 

 A prova será avaliada na escala de 0 a 100%. 

 

4. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios específicos de 

classificação e é expressa por um número inteiro. 

Em itens de ordenação ou de escolha múltipla os critérios a aplicar terão um carácter dicotómico. 

Na avaliação das provas serão tidos em conta os seguintes aspetos: 

- Exposição objetiva e coerente dos conteúdos; 

- Correção na análise e interpretação dos suportes dos itens;  

- Clareza na apresentação e articulação das ideias; 

- Domínio da terminologia da disciplina;   

- Capacidade crítica;  

- Elaborar, com correção linguística, a estrutura das respostas. 
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5. Material 

 Os alunos apenas podem utilizar, como material de escrita, esferográfica ou caneta de 

tinta indelével azul ou preta. Os alunos não respondem no enunciado do teste. As respostas são 

registadas em folha própria do estabelecimento de ensino. 

 

6. Duração da prova  

           A prova de exame tem a duração de 90 minutos não podendo a sua aplicação ultrapassar 

esse tempo. 

 

7. Características e estrutura 

 

 

Conteúdos 
Processos 

cognitivos 
Valorização 

Grupo I 

A herança do Mediterrâneo Antigo: o mundo 

helénico 

Interpretação 

Conhecimento 

Compreensão 

 itens de seleção e de construção - 20%    

Grupo II 

Expansão e mudança nos séculos XV e XVI: 

O expansionismo europeu 

Interpretação 

Compreensão 

Conhecimento 

 

Itens de resposta direta e de associação – 

20% 

 

Grupo III 

A Europa e o mundo no limiar do século XX 

Portugal: da 1ª República à ditadura militar  

Interpretação 

Conhecimento 

Compreensão 

itens de resposta direta e de construção – 

30%   

  

Grupo IV 

Da «Grande Depressão» à II Guerra Mundial: 

crise, ditaduras e democracia na década de 30  

Interpretação 

Compreensão 

Conhecimento 

 itens de seleção e de construção - 30% 

 


