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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE HISTÓRIA (código 19) 

3 º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE (2020) 

 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova apenas integra itens relativos aos conteúdos adiante apresentados. 

Assim, não são objeto de avaliação os conteúdos do 7.º, do 8.º e do 9.º ano que não constem da 

presente Informação.  

 

 1.1. CONTEÚDOS 

 

Domínio 4 – O CONTEXTO EUROPEU DO SÉCULO XII a XIV   

Subdomínio 4.2. As crises do século XIV 

• A crise económica e os conflitos sociais no século XIV. 

• A crise do século XIV em Portugal 

• A crise de 1383 e a formação da identidade nacional. 

 

Domínio 5. EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI 

Subdomínio 5.1. O expansionismo europeu  

• O pioneirismo português na expansão europeia 

• Os processos de expansão dos impérios peninsulares 

 

Domínio 9. A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XIX 

Subdomínio 9.3. Portugal: da I República à Ditadura Militar. 

• Portugal: a I República. 

• Portugal: da I República à Ditadura Militar 

 

 

 



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE HISTORIA (19) -  2020   2 / 5  

 

 

Domínio 10. DA GRANDE DEPRESSÃO À II GUERRA MUNDIAL 

Subdomínio 10.1. Crise, ditaduras e democracia na década de 30 

• A crise de 1929  

• A «Grande Depressão» 

• Os regimes ditatoriais na década de 30: o fascismo; o nazismo e o Estado Novo 

Subdomínio 10.2. A II Guerra Mundial: violência e reconstrução 

• A II Guerra Mundial 

• A criação da ONU 

 

2 - CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

a) Prova escrita com a duração de noventa minutos. 

b) A prova apresenta cinco grupos de itens. 

c) Os alunos respondem nas folhas do enunciado. 

d) Todos os grupos podem apresentar itens de seleção e itens de construção. 

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

f) Alguns dos itens / grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a 
mais do que um dos temas do Programa. 

g) A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 
disciplina. 

h) A prova é cotada para 100 pontos. 

i) A valorização dos temas apresenta-se no quadro seguinte. 
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Grupos 

 

Subdomínios/Conteúdos 

Cotação 

(em pontos) 

 

 

I 

4.2. As crises do século XIV 

• A crise económica e os conflitos sociais no século XIV. 

• A crise do século XIV em Portugal 

• A crise de 1383 e a formação da identidade nacional. 

 

 

15 

 

II 

5.1. O expansionismo europeu  

• O pioneirismo português na expansão europeia 

• Os processos de expansão dos impérios peninsulares 

 

25 

 

III 

9.3. Portugal: da I República à Ditadura Militar. 

• Portugal: a I República. 

• Portugal: da I República à Ditadura Militar 

 

15 

 

 

IV 

10.1. Crise, ditaduras e democracia na década de 30 

• A crise de 1929  

• A «Grande Depressão» 

• Os regimes ditatoriais na década de 30: o fascismo; o nazismo e o Estado 
Novo 

 

 

25 

 

V 

10.2. A II Guerra Mundial: violência e reconstrução 

• A II Guerra Mundial 

• A criação da ONU 

 

20 

 

j) A prova pode incluir itens da tipologia descrita no quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

Tipologia de itens 

ITENS DE SELEÇÃO:  

1. Associação/correspondência; 2. Ordenação; 3. Escolha múltipla. 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

1. Resposta curta; 2. Resposta restrita; ;3. Resposta extensa 
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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 que se revelem ilegíveis ou que não possam ser 

claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

- Se o aluno 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 associação/correspondência, considera-se incorreta qualquer associação/correspondência 

que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. A 

classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. É classificada com zero pontos qualquer 

resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

- Nos itens de 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. 

- Nos itens de escolha múltipla - a cotação total do item é atribuída à resposta que apresenta a única opção 

correta. 

-. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

 - uma opção incorreta ou mais do que uma opção. 

• Itens de construção 

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

uma dada pontuação.  

- As respostas podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critério 

específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao solicitado. 

- Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados 

e apresentados. As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas 

são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

- Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação 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. 
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- Nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação 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. 

Será admitida apenas a grafia prevista no Acordo Ortográfico de 1990 (em vigor). 

4. MATERIAL 

O aluno realiza a prova no enunciado apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor 

 

5. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de noventa (90) minutos (Despacho Normativo nº1-A/2017) 


