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Prova De Equivalência À 

Frequência  
3º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 

Critérios de Classificação 

 
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. 
 
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 descritos no quadro seguinte. 
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 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. 

 
Critérios Específicos de Classificação 

GRUPO I 
1. ……………………….…………………………………………………………………………………………… 10 pontos  

                                             Descritores do nível de desempenho no domínio da comunicação 
                                                                                     escrita em língua portuguesa 

Descritores do nível de desempenho 
no domínio específico da disciplina 

Níveis 
1 2 

 
 
 
 
 
 
Níveis 

2 Caracterização, a partir do documento 1, das formas de relacionamento 
entre cristãos e muçulmanos no território ibérico. 
 
Na península Ibérica houve períodos de luta, mas também muitos 
períodos de convivência pacífica.  
 
Utilização adequada da terminologia específica da disciplina 

9 10 

1 Caracterização, sem recurso ao doc., das formas de relacionamento entre 
cristãos e muçulmanos no território ibérico. 
 
Utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina 

4 5 

 
 

GRUPO II 
1. …………………………………………………………………………………………………………………… 10 pontos  

Níveis 
 

Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina Pontuação 

10 Completamento do texto com 10 palavras corretas: 
[a) XIV 

b) fomes 

c) pestes 

d) Portugal 

e) Castela 

f) trabalho 

10 
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g) sesmarias 

h) D. Fernando 

i) 1383 

j) sucessão ao trono 

9 Completamento do texto com 9 palavras corretas. 9 
8 Completamento do texto com 8 palavras corretas. 8 
7 Completamento do texto com 7 palavras corretas. 7 
6 Completamento do texto com 6 palavras corretas. 6 
5 Completamento do texto com 5 palavras corretas. 5 
4 Completamento do texto com 4 palavras corretas. 4 
3 Completamento do texto com 3 palavras corretas. 3 
2 Completamento do texto com 2 palavra corretas. 2 
1 Completamento do texto com 1 palavra correta. 1 

 
2. …………………………………………………………………………………………………………………… 12 pontos  

Níveis Descritores do nível de desempenho no domínio específico da 
disciplina 

Pontuação 

3 Identificação, com base no documento 2, dos grupos sociais que 

participaram nas Cortes de 1385. 

- clero (prelados) 

- nobreza (fidalgos) 

- povo (procuradores-representantes do povo) 

12 

2 Identificação, com base no documento 2, de dois dos grupos sociais 

que participaram nas Cortes de 1385. 

8 

1 Identificação, com base no documento 2, de apenas um dos grupos 

sociais que participou nas Cortes de 1385. 

4 

 
 

GRUPO III 
1…………………………………………………………………………………………………………………….… 16 pontos  

Níveis Descritores do nível de desempenho no domínio específico da 
disciplina 

Pontuação 

8 Classificação de 8 informações corretas: 
a) V 
b) V 
c) V 
d) V 
e) F 
f) F 
g) F 
h) V 

16 

7 Classificação de 7 informações corretas 14 
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6 Classificação de 6 informações corretas 12 
5 Classificação de 5 informações corretas 10 
4 Classificação de 4 informações corretas 8 
3 Classificação de 3 informações corretas 6 
2 Classificação de 2 informações corretas 4 
1 Classificação de 1 informação correta 2 

 
GRUPO IV 

1………………………………………………………………………………………………………………..………. 12 pontos  

1.1. (a) (3 pontos) 
1.2. (b) (3 pontos) 
1.3. (c) (3 pontos) 
1.4. (b) (3 pontos) 

 
GRUPO V 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 16 pontos  
 

Na resposta, é desenvolvido, de forma clara e organizada, o tema ““Os Loucos Anos 20 e a 

emancipação feminina”, integrando-se dois dos aspetos a seguir referidos para cada um dos tópicos 

de referência: 

•  Razões da designação de Loucos anos 20 atribuída à segunda década do século XX 

- Após a I Guerra Mundial a população procurava esquecer os horrores, o medo e as angústias provocadas 

pelo conflito. Era tempo de viver a vida com entusiasmo e euforia. Nos EUA, primeiro e depois na Europa, 

assistiu-se na década de 20 do século XX a um período de profundas transformações no quotidiano, 

nomeadamente nos hábitos sociais da burguesia. 

• Mudanças de comportamento feminino 

- A burguesia passou a frequentar locais de divertimento públicos, principalmente noturnos, como cafés, 

restaurantes e cabarés. Aqui ouviam-se novos estilos de música, como o jazz e o tango e dançavam-se o 

foxtrot, o charleston e o tango. Estes novos hábitos notaram-se significativamente na mulher que passou a 

ter novos comportamentos: fumava e bebia em público, ía sozinha ao cinema, praticava desporto.  

• Mudanças na moda 

- Também na moda se verificaram profundas alterações, principalmente na feminina, cujo vestuário se 

tornou mais confortável: as saias eram mais curtas, pelo joelho, o “soutien” substituiu o espartilho e o 

cabelo passou a ser cortado à “garçonne”. 

•  Transformações na condição das mulheres e a sua luta pela emancipação. 

- Durante a guerra, a mulher teve que começar a trabalhar fora de casa, pois os maridos, os pais tinham 

partido para a frente de batalha e era necessário sustentar a família. A mulher começou, então a ganhar 

consciência da sua importância na sociedade. Após o conflito ter terminado e com a ajuda dos movimentos 

feministas, a mulher continuou a querer trabalhar fora de casa e lutou pela igualdade de direitos políticos 

(direito ao voto), económicos e sociais. 
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Na elaboração da resposta, deves integrar os documentos de 1 a 2. 

                                                                             Descritores do nível de desempenho no domínio 
                                                                             da comunicação escrita em língua portuguesa 

Descritores do nível de desempenho 
no domínio específico da disciplina 

Níveis 

1 2 

 
 
 
 
 
 
 
Níveis 

 
3 
 

A resposta apresenta: 
• dois aspetos para cada um dos quatro tópicos de referência; 
• integração adequada dos dois documentos no conjunto dos quatro tópicos; 
• terminologia específica rigorosa. 

15 16 

Intercalar 11 12 
 
 
 
2 

A resposta apresenta: 
• um aspeto para cada um dos quatro tópicos de referência OU dois aspetos de 
um dos tópicos  
• integração adequada de, pelo menos, um dos documentos no conjunto dos 
quatro tópicos. 
OU dois dos aspetos para um dos tópicos de referência, sem integração dos 
documentos; 
•terminologia específica adequada. 

8 9 

Intercalar 6 7 
1 A resposta apresenta: 

• aspetos genéricos, com incipiente integração dos documentos; 
• utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina. 

2 3 

 
GRUPO VI 

1.  ……………………………………………………………………………………………………………………… 12 pontos  
Níveis Descritores do nível de desempenho no domínio específico da 

disciplina 
 

Pontuação 

6 Associação correta de 6 pares de elementos: 
(a) - 4 
(b) - 1 
(c) - 5 
(d) - 2 
(e) - 6 
(f) – 8 

12 

5 Associação correta de 5 pares de elementos 10 
4 Associação correta de 4 pares de elementos 8 
3 Associação correta de 3 pares de elementos 6 
2 Associação correta de 2 pares de elementos  4 
1 Associação correta de 1 par de elementos 2 

 
2. …………………………………………………………………………………………………………………… 12 pontos  

Ordenação das letras: 
(C), (B), (F), (D), (A), (E). 
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COTAÇÕES 
 

GRUPO I 
1. ...........................................................................................................  10 pontos 

 
 

GRUPO II 
 

1. ............................................................................................................ 10 pontos 
2. ............................................................................................................ 12 pontos________ 

22 pontos 
 

 
GRUPO III 

1. ............................................................................................................ 16 pontos 
 
 

GRUPO IV 
1. ............................................................................................................ 12 pontos 
 

GRUPO V 

1. ............................................................................................................  16 pontos 

 

GRUPO VI 
1. ...........................................................................................................  12 pontos 
2. ………………………………………………………………………………………………………….. 12 pontos________ 

                                                                                                                                          24 pontos 

                                                                                                                                               ____________ 

                                                                TOTAL..................................................... 100 pontos 
 


