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3.º Ciclo do Ensino Básico (Portaria n.º 223 - A / 2018, de 3 de agosto) 

 

 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de História, a realizar em 2022, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação  

• Características e estrutura da prova  

• Critérios gerais de classificação 

• Material  

• Duração 

 

 

Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de História para o 3.º ciclo e permite avaliar a aprendizagem passível 

de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

A prova permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das aptidões/capacidades e do 

domínio dos conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no 

âmbito do programa da disciplina. 

A prova apenas integra itens relativos aos conteúdos adiante apresentados. Assim, serão 

objeto de avaliação os conteúdos do 7.º, do 8.º e do 9.ºanos que constam do Quadro 1 da 

presente Informação. 

 

 

Caracterização e estrutura da prova 
 

A prova é constituída por cinco grupos de itens.  

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação e/ou ordenação) e itens de 

construção (resposta curta, resposta restrita e resposta extensa). 

A resposta aos itens implica a análise dos documentos apresentados.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

Os conteúdos, a distribuição da cotação e a tipologia apresentam-se no quadro seguinte: 
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Quadro 1 — Conteúdos, cotação e tipologia da prova 

 

Grupo   Ano Conteúdos 
 

Tipologia 

Cotação  
(em 

pontos) 

I 7.º 

 
A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO 

• Roma e o Império 

ITENS DE SELEÇÃO - 
pode contemplar: 

• Seleção 
• Associação 
• Ordenação 

 

15 

II 8.º A ABERTURA AO MUNDO 

• Renascimento, Reforma e Contrarreforma 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO - pode 
contemplar: 

• Resposta 
     restrita 
 

ITENS DE SELEÇÃO - 
pode contemplar: 

• Seleção 
• Associação 
• Ordenação  

25 

III 9.º 
A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 

• Portugal: da 1ª República à Ditadura Militar 
 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO - pode 
contemplar: 

• Resposta curta 
• Resposta  
     restrita 
• Resposta  
     extensa 
 

ITENS DE SELEÇÃO - 
pode contemplar: 

• Seleção 
• Associação 
• Ordenação  

 

22 

IV 9.º 

 
DA GRANDE DEPRESSÃO À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

• Crise, Ditaduras e Democracia na década de 30 
 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO - pode 
contemplar: 

• Resposta curta 
• Resposta    
     restrita 
 

ITENS DE SELEÇÃO - 
pode contemplar: 

• Seleção 
• Associação 
• Ordenação 

 

15 
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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 previsto na grelha de 

classificação. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, 

esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

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), será considerada 

apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e 

completas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. Nas respostas aos 

itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à 

indicação da letra ou do número correspondente. 

 

São de considerar as respostas que utilizem uma terminologia cientificamente adequada e 

rigorosa, embora não exatamente idêntica à utilizada nos critérios específicos de classificação. 
 
A classificação das respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa que 

envolvam a produção de um texto tem em conta os tópicos de resposta apresentados, a 

organização dos conteúdos, a utilização da terminologia específica da disciplina e a integração 

da informação contida nos documentos. 

 

A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos 

parâmetros seguintes: 

A ‒ Conteúdos 

B ‒ Documentos 

C ‒ Comunicação 
 

Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no parâmetro (A) Conteúdos é 

classificada com zero pontos nos restantes parâmetros. 

 

Material  
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo ser ultrapassado este limite de tempo. 

V 9.º DO SEGUNDO APÓS GUERRA AOS ANOS OITENTA 

• Portugal Democrático 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO - pode 
contemplar: 

• Resposta curta 
• Resposta  
     restrita 

ITENS DE SELEÇÃO - 
pode contemplar: 

• Seleção 
• Associação 
• Ordenação   

23 


