INFORMAÇÂO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

HISTÓRIA

2016

Prova 23
3º Ciclo do Ensino Básico
A Prova de Equivalência à Frequência de História tem por referência o
Programa de História em vigor para o 3.º ciclo do ensino básico.
O documento está organizado com base nos seguintes domínios:
- Objeto de avaliação;
- Caracterização da prova;
- Critérios gerais de classificação;
- Material;
- Duração.
Realizam a prova os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º139/2012 de 5 de
julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril. Deve também ser
considerado o Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril.
Objeto de avaliação
A prova permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados nas
metas curriculares da disciplina de História. A prova permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.
DOMÍNIO DAS APTIDÕES / CAPACIDADES
•

Utilizar a metodologia específica da História, nomeadamente na
interpretação de documentos de índole diversa (textos, imagens,
gráficos, mapas e diagramas);

•

Elaborar sínteses escritas a partir da informação recolhida, com
correção linguística e aplicando o vocabulário específico da disciplina.
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DOMÌNIO DOS CONHECIMENTOS
•

Desenvolver a noção de evolução,

•

Compreender condições e motivações dos factos históricos;

•

Distinguir, numa dada realidade, os aspetos de ordem demográfica,
económica, social, política e cultural, estabelecendo relações entre
eles;

•

Localizar no tempo e no espaço eventos e processos;

•

Relacionar a história nacional com a história europeia e universal,
destacando a especificidade do caso português;

•

Estabelecer relações entre o passado e o presente;

Programa do 3º Ciclo:
CONTRIBUTO DAS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÔES: Os gregos no século V a.C.: o
exemplo de Atenas; Roma e o Império: a romanização na Península Ibérica;
EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI: O arranque da Expansão
portuguesa; Viagens na costa africana no período henriquino; A política de
conquistas de D. João II;
A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX: Portugal: da 1.ª República à
Ditadura Militar;
DA GRANDE DEPRESSÂO À II GUERRA MUNDIAL: Entre a ditadura e a
democracia – os regimes fascistas e Nazi; A II Guerra Mundial- o
desenvolvimento do conflito; Os caminhos de paz.

Caracterização da prova
A prova é constituída por quatro grupos. Os grupos são constituídos por
questões de resposta obrigatória. Cada grupo integra uma ou duas questões de
seleção (escolha múltipla, ordenação e associação/correspondência) e uma ou
duas questões de construção (resposta curta e restrita). A prova tem um total
de 100 pontos, em que cada grupo vale 25 pontos.
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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
questão e é expressa por um número inteiro.
No âmbito das competências específicas da disciplina de História, constituem
critérios gerais:
— Localização no tempo e no espaço e contextualização histórica;
_ Estruturação e clareza da resposta relativamente à questão formulada;
— Interpretação e análise dos documentos, identificando ideias principais e o
contexto histórico em que se integram;
— Utilização adequada de conceitos e do vocabulário específico da disciplina.
_ Rigor na expressão escrita.
Em todas as questões da prova, a classificação a atribuir traduz a avaliação
simultânea das competências específicas da disciplina e a utilização da Língua
Portuguesa de forma clara e correta.
Material
O aluno realiza a prova em folha que lhe é facultada, apenas podendo usar na
prova, como material de escrita, 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.
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