INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA – 1ª / 2ª fase
HISTÓRIA
Prova 19 | 2018
3.º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do
Ensino Básico da disciplina de História, a realizar em 2018, nomeadamente:


Objeto de avaliação



Caraterização da prova



Material



Duração



Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A prova de equivalência tem por referência o Programa de História para os três anos do 3º ciclo do
ensino básico. A prova de equivalência desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos,
enquadrados no Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada.

Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova apresenta cinco grupos de questões que podem ser de resposta curta, de resposta organizada
ou de seleção /escolha múltipla e tem a seguinte estrutura:

DOMÍNIOS / CONTEÚDOS

GRUPOS

COTAÇÃO
100%

DOMÍNIO B - A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO
B1. Os Gregos no séc. V a.C.: o exemplo de Atenas

I

20 %

DOMÍNIO E- EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI
E1. O Expansionismo Europeu

II

20 %

III

20 %

E2. O Renascimento e a formação da Mentalidade Moderna.
DOMÍNIO I - A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX
I1. Apogeu e Declínio da Influência Europeia
1. Imperialismo e colonialismo: a partilha do mundo / A questão do
mapa cor-de-rosa.
2. As causas e o desenrolar da 1ª Grande Guerra.
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DOMÍNIO J - DA GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA MUNDIAL
J.1. Crise, Ditaduras e Democracia na Década de 30
1. A Grande Depressão dos anos 30.
2.Os fascismos nas décadas de 1920 e 30: Fascismo e Nazismo.

IV

20 %

V

20 %

3. Emergência e consolidação do Estado Novo.
4.A URSS-O regime totalitário estalinista.
DOMÍNIO K - DO 2º APÓS GUERRA AOS ANOS 80
1. A nova ordem mundial do após - guerra
2. Os efeitos da “ nova ordem mundial” do após-guerra em Portugal.
3. A desagregação do Estado Novo
4. A revolução democrática portuguesa

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou
preta.
Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica-lápis ou de corretor.

Duração
A prova tem a duração de noventa minutos.

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.
A prova é cotada de 0 a 100 pontos, sendo a classificação expressa na escala de 1 a 5.
Serão critérios gerais de classificação nas questões de resposta curta e resposta organizada:


Adequação das respostas às questões formuladas;



Interpretação adequada de dados: documentos, mapas, gráficos, quadros e tabelas;



Utilização correta da terminologia específica da disciplina;



Estruturação lógica das respostas;



Expressão escrita clara e objetiva.

Nas questões de seleção /escolha múltipla a cotação total do item só será atribuída às respostas que
apresentem de forma inequívoca a única opção correta. São classificadas com zero pontos as
respostas em que seja assinalada:


A opção errada;



Mais do que uma opção;

Não há lugar a classificações intermédias.
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