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Prova 19 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3º Ciclo do Ensino Básico 

(Decreto- Lei nº 55/2018 de 6 de julho, Despacho Normativo nº 3-A /2020 e Decreto-lei nº 14-G/2020 de 13 de abril) 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3º ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de História. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa da disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Estrutura da prova; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

2. Objeto de avaliação  

A prova tem por referência os conteúdos/objetivos do programa de História do 3º ciclo do ensino básico 

em vigor no corrente ano letivo. 

 

 

3. Estrutura da Prova  

A prova tem o carácter de uma prova escrita. 

A prova apresenta entre 10 e 20 itens. 

Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, textos, 

gravuras, fotografias, mapas, tabelas e gráficos. 

Os itens estão organizados, tendencialmente, segundo três domínios temáticos: Tratamento da 

Informação/Utilização de Fontes, Compreensão Histórica e Comunicação em História, podendo alguns itens 

envolver mais do que um tema. 
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QUADRO 1 — CONTEÚDOS e COTAÇÕES 

CONTEÚDOS COTAÇÃO (em pontos) 

2 – A herança do Mediterrâneo Antigo 10-20 

5- Expansão e Mudança nos Séculos XV e XVI 20-30 

9- A Europa e o Mundo no Limiar do século XX 20-30 

10- Da Grande Depressão à Segunda Guerra Mundial 30-40 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte: 

QUADRO 2 – TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS E COTAÇÃO 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO  

 Ordenação 

 Associação 

 Completamento 

 Escolha múltipla 

6-10 30-40 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 Resposta curta 

 Resposta restrita 

 Resposta extensa 

6-10 60-70 

 

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 inteligibilidade e/ou de sentido. 

 

4. 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. 

As respostas ilegíveis ou não claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, 

uma única pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem 

dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em 

consideração. 
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Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou 

se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é 

atribuída a classificação de zero pontos. 

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

desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.  

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e / ou 

as expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja 

cientificamente válido e adequado ao solicitado. 

 

Itens de SELEÇÃO  

Associação/Correspondência e Completamento 

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. Considera-se igualmente incorreto o completamento de um espaço com uma 

palavra ou expressão inadequadas. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

 

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. 

 

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 qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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ITENS DE CONSTRUÇÃO  

Resposta curta  

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

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por 

níveis de desempenho. 

O afastamento integral do conteúdo solicitado em cada resposta implica que esta seja classificada com zero 

pontos. 

 

Resposta restrita  

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

níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio 

específico da disciplina. 

 

Resposta extensa  

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

níveis de desempenho. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

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

do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa.  

  

5. Material  

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 


