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INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 
 

 
1. Objeto de Avaliação 

A prova de equivalência à frequência tem por base o Programa de História em vigor no 3º ciclo do 

Ensino Básico (1991), o documento das Metas Curriculares de História -3º ciclo do Ensino Básico 

(2013) - e as Aprendizagens Essenciais de História -7º, 8º e 9ºanos (2018). 

A prova de equivalência à frequência permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das 

capacidades e do domínio dos conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções 

básicas, no âmbito do Programa da disciplina/Metas Curriculares/Aprendizagens essenciais. As 

capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no sentido de serem passíveis 

de avaliação em prova escrita de duração limitada.  

Relativamente aos conteúdos previstos no Programa do 3º ciclo, a prova integrará itens relativos 

aos domínios e subdomínios apresentados no quadro 1 desta Informação. Assim, não serão objeto 

de avaliação os conteúdos do 7º, 8º e 9º ano que não constem da presente Informação. 

 

2. Caracterização da prova 
A prova é escrita.  

Os alunos não respondem no enunciado. As respostas são registadas em folha própria.   

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

A prova apresenta seis grupos de itens.  

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

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos conteúdos na prova apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização dos conteúdos na prova 

DOMÍNIOS/CONTEÚDOS 

Valorização 

Cotação 

(em pontos) 

(Conteúdos do 7ºano de escolaridade) 

DOMÍNIO 3 – A FORMAÇÃO DA CRISTANDADE OCIDENTAL E A EXPANSÃO ISLÂMICA 

SUBDOMÍNIO 3.2. - O mundo muçulmano em expansão 

META 3- Conhecer e compreender as interações entre o mundo muçulmano e o mundo 

cristão. 

CONTEÚDO - Cristãos e Muçulmanos na Península Ibérica 

10 pontos 

(Conteúdos do 7ºano de escolaridade) 

DOMÍNIO 4 – O CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS XII A XIV 

SUBDOMÍNIO 4.2. - As crises do séc. XIV 

META 4 - Conhecer e compreender as especificidades da crise do século XIV em Portugal 

CONTEÚDOS - Da crise económica à crise política; A afirmação da identidade nacional e a 

nova sociedade  

22 pontos 

(Conteúdos do 8ºano de escolaridade) 

DOMÍNIO 5 - EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI 

SUBDOMÍNIO 5.2. - Renascimento, Reforma e Contrarreforma 

META 1 -Conhecer e compreender o Renascimento 

CONTEÚDO - Renascimento 

16 pontos 

(Conteúdos do 8ºano de escolaridade) 

DOMÍNIO 8 – A CIVILIZAÇÃO INDUSTRIAL NO SÉC.XIX 

SUBDOMÍNIO 8.1. - Mundo industrializado e países de difícil industrialização 

META 1 - Conhecer e compreender a consolidação dos processos de industrialização 

CONTEÚDO - A consolidação dos processos de industrialização 

12 pontos 

(Conteúdos do 9ºano de escolaridade) 

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

SUBDOMÍNIO 9.2. –As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do 

após-guerra 

META 4.- Conhecer e compreender as transformações socioculturais das primeiras 

décadas do século XX   

CONTEÚDO – Sociedade e cultura nas primeiras décadas do século XX 

16 pontos 

(Conteúdos do 9ºano de escolaridade) 

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

SUBDOMÍNIO 9.3. - Portugal: da 1ª República à Ditadura Militar 

META 2.- Conhecer e compreender as realizações e dificuldades da 1.ª República (1910-

1914) 

CONTEÚDO – A 1ª República (1910-1926) 

24 pontos 

Total: 100 pontos 
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, nº de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

• Escolha múltipla 

• Associação/correspondência 

• Ordenação 

 

5 

 

(10 a 16) 

Itens de construção 

   • Resposta curta 

   • Resposta restrita 

   • Resposta extensa 

 

3 

 

 

(10 a 16) 

 

Nota: Alguns itens de escolha múltipla e de associação /correspondência podem apresentar-se sob a 

forma de tarefas de completamento. 

 

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. 

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. Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Associação / Correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta 

qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com 

mais do que um elemento do outro conjunto. 

 

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. Não há lugar a classificações intermédias. 
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ITENS DE CONSTRUÇÃO (resposta curta, resposta restrita, resposta extensa) 

As formulações respeitantes aos conteúdos apresentadas nos critérios específicos de 

classificação não devem ser entendidas de forma rígida, mas como indicadoras da linha 

interpretativa considerada correta.  

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a 

avaliação simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da 

comunicação escrita em língua portuguesa. A avaliação do domínio da comunicação escrita 

em língua portuguesa faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir descritos no 

Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Descritores do domínio da comunicação escrita 

Níveis Descritores 

 

 

2 

Texto bem estruturado, sem erros de sintaxe, de pontuação e / ou de ortografia, ou 

com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e / ou 

de sentido. 

 

1 

Texto com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e / ou de 

ortografia, cuja gravidade implique perda de alguma inteligibilidade e / ou de 

sentido. 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é 

classificado o domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

4. Material 
Os alunos podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, de cor 

azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem de corretor. 

 

5. Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos. 


