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PROVA 19
9.º Ano de Escolaridade
(Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho conjugado com o Decreto-Lei n.º 139/2012,
de 5 de julho)

INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à
frequência, do 3.º ciclo do ensino básico, da disciplina de História, a realizar em 2019
pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos,
respeitante às duas fases da prova. As informações apresentadas neste documento
não dispensam a consulta da legislação referida e do Programa da disciplina do 3º
ciclo do ensino básico. O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos
relativos à prova:






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

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado,
para que fiquem devidamente informados sobre a prova. Importa ainda referir que,
nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o
grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados
pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.
 OBJETO DE AVALIAÇÃO DA PROVA
No 3.º ciclo do ensino básico o programa da disciplina de História estrutura-se em 12
Domínios, que são ministrados ao longo dos 3 níveis de ensino do 3.º ciclo. Estes
Domínios encontram-se divididos em Subdomínios, que se concretizam em objetivos
gerais. Considerando que a Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de
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História, pretende somente avaliar as aprendizagens passíveis de avaliação numa
prova escrita de duração limitada, os grupos que constituem a prova incluem apenas
itens sobre conteúdos selecionados dos domínios do 9.º ano, que serão articulados de
forma coerente e numa perspetiva de ciclo.

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA
A prova apresenta quatro grupos de itens. Os grupos são constituídos por itens de
seleção, itens de escolha múltipla e por itens de construção. Dada a relevância da
observação, análise e interpretação de diferentes documentos na aprendizagem do
estudo da História por parte dos alunos, algumas questões nos diferentes grupos terão
como suporte, mapas, imagens, gráficos, textos, quadros estatísticos, etc. Os grupos
que constituem o exame incluem itens sobre conteúdos selecionados dos domínios:
 A Europa e o Mundo no limiar do século XX
 Da grande depressão à Segunda Guerra Mundial
 Do segundo após-guerra aos anos de 1980
 O após-Guerra Fria e a Globalização

 MATERIAL
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. Os alunos não
respondem no enunciado da prova. As respostas são registadas em folha própria do
estabelecimento.

 DURAÇÃO
O exame tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este
limite de tempo.
 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
A prova é classificada na escala de 0 a 100 pontos A classificação a atribuir a cada
resposta será sempre um número inteiro de pontos.
Será atribuída a classificação de zero pontos a respostas ilegíveis.
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Serão tomados em consideração erros nos domínios das capacidades, aptidões e
conhecimentos:
- Sempre que o aluno apresente mais do que uma resposta do mesmo item e não
indique, de forma inequívoca, a(s) resposta(s) que pretende anular, apenas a primeira
será classificada;
- Sempre que o aluno apresente uma interpretação incorreta de documentos de índole
diversa (textos, imagens, gráficos, mapas, diagramas);
- Sempre que o aluno apresente erros na elaboração de texto com correção linguística
logicamente estruturada;
- Sempre que o aluno apresente pouco domínio da informação sobre os temas
estudados;
- Sempre que o aluno apresente erros na utilização de conceitos e datas no domínio do
conhecimento dos factos históricos.
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