INFORMAÇÃO — PROVA

HISTÓRIA

2020

PROVA 19
Prova de equivalência à frequência de História
3.º Ciclo do Ensino Básico ((Despacho normativo n.º 3-A/2020 de 5 de março)

INTRODUÇÃO
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova de equivalência à
frequência da disciplina de História:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação;
Características e estrutura da prova;
Critérios de classificação;
Material;
Duração.

OBJETO DE AVALIAÇÃO
São avaliados os conteúdos referentes ao programa e às metas curriculares em vigor para o
sétimo, oitavo e nono ano de escolaridade, tendo em conta os seguintes domínios: tratamento
da informação (interpretação de documentos); compreensão histórica (temporalidade,
espacialidade e contextualização) e comunicação em História (utilização correcta da língua
portuguesa e dos conceitos da disciplina)
CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA
A prova está cotada para 100 pontos e é composta por três grupos. No Grupo I avaliam-se os
conteúdos referentes ao sétimo ano; no Grupo II avaliam-se os conteúdos referentes ao oitavo
ano e no Grupo III avaliam-se os conteúdos referentes ao nono ano, de acordo com o
estipulado na tabela 2. A tipologia de itens que constituem a prova consta da tabela 1.
Tabela 1: Tipologia de itens
TIPOLOGIA DOS ITENS

NÚMERO DE ITENS

Itens de selecção que podem ser:
Escolha múltipla
Associação/correspondência/completamento

5a8

Itens de construção:
Resposta curta
Resposta restrita
Resposta longa

12 a 17
1
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COTAÇÃO POR TIPO DE
ITEM

(em pontos)
2a8

2a8
20-25

Tabela 2: Conteúdos possíveis e valorização

TEMAS

CONTEÚDOS

7.º
ANO
DAS SOCIEDADES RECOLETORAS ÀS PRIMEIRAS
SOCIEDADES PRODUTORAS
CONTRIBUTO DAS CIVILIZAÇÕES URBANAS
A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO
A FORMAÇÃO DA CRISTANDADE OCIDENTAL E A
EXPANSÃO ISLÂMICA
O CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS XII A

XIV

•

O processo de hominização

•

As sociedades e cultura das
comunidades do Paleolítico.

•

as sociedades, cultura e religião das
comunidades do Neolítico

•

Contributos das civilizações urbanas:
o Egipto Antigo, a religião hebraica e
o alfabeto fenício.

•
•
•
•
•

8.º
ANO

•
•

EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E
XVI
PORTUGAL NO CONTEXTO EUROPEU DOS
SÉCULOS XVII E XVIII.
O ARRANQUE DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O
TRIUNFO DAS REVOLUÇÕES LIBERAIS
A CIVILIZAÇÃO INDUSTRIAL NO SÉC.

•
•
•
•
•

XIX

9.º
ANO

•

•

A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉC. XX

•

DA GRANDE DEPRESSÃO À II GUERRA
MUNDIAL

•

DO SEGUNDO PÓS-GUERRA AOS ANOS 80

•

O APÓS GUERRA FRIA E A GLOBALIZAÇÃO

•
•
•

COTAÇÃO
(em
pontos)

35

O Mundo Helénico
Roma e o império
A Europa nos sécs. VI a XII
Apogeu e desagregação da “ordem
Feudal”
As crises do séc. XIV
O expansionismo europeu
O Renascimento, Reforma e
Contrarreforma
O Antigo Regime europeu: regra e
exceção
Um século de mudanças (séc. XVIII)
Da Revolução Agrícola à Revolução
Industrial
Revoluções e estados liberais
conservadores
O mundo industrializado e países de
difícil industrialização
Burgueses e proletários, classes
médias e camponeses
Apogeu e declínio da influência
europeia
Transformações políticas,
económicas, sociais e culturais do
após guerra
Portugal: da 1.ª República à Ditadura
Militar
Crise, ditaduras e democracia na
década de 30
A 2.ª Guerra mundial: violência e
reconstrução
A Guerra Fria
Estabilidade e instabilidade num
mundo unipolar
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35

30

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação das respostas terá em conta os seguintes aspectos:
•

Utilização correta da informação contida nos documentos;

•

Adequação da resposta à pergunta;

•

Nos itens de construção, a classificação a atribuir traduz a avaliação das aprendizagens
específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua
portuguesa, da forma como se especifica nos critérios de classificação;

•

As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas serão classificadas com zero
pontos;

•

Nos itens de escolha múltipla serão classificadas com zero pontos as respostas em que
seja assinalada uma opção incorrecta ou mais do que uma opção;

•

Nos itens de associação, correspondência, completamento e em todos os itens de
construção, a classificação será atribuída de acordo com o nível de desempenho.

MATERIAL
As respostas serão dadas no enunciado da prova.
Esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.

DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos.

A Coordenadora do Departamento ________________________________;
Aprovado em Conselho Pedagógico de 25/05/2020; O Presidente:___________________
Assinado de forma
JOSÉ
digital por JOSÉ
MANUEL DOS MANUEL DOS
SANTOS
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TRINDADE NEVES
TRINDADE
Dados: 2020.06.05
NEVES
20:17:08 +01'00'
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