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Prova de Equivalência à Frequência de  

HISTÓRIA 

Prova 19    2022 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

Tipo de prova: Escrita 

 
 
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, em 2022, nomeadamente: o objeto de avaliação; a 

caracterização da prova; os critérios gerais de classificação; o material e a duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem 

devidamente informados sobre a prova de exame que irão realizar. 
 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Material; 

 Duração; 

 Critérios de classificação: 

 

1. Objeto de avaliação 

A Prova de Exame de Equivalência à Frequência tem por referência os documentos curriculares em 

vigor, nomeadamente as Aprendizagens Essenciais para o 3º Ciclo do Ensino Básico. A prova 

permite avaliar os objetivos gerais, no domínio dos conhecimentos associados aos conteúdos e aos 

conceitos/noções básicas, no âmbito das Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

Assim, dos conteúdos previstos no Programa do 3º Ciclo, esta prova apenas integrará itens relativos 

aos temas e subtemas que se apresentam: 

A     CONTEÚDOS 

1. A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO  

         • O mundo romano no apogeu do império: 

              - Referir o espaço imperial romano nos séculos II e III e a sua diversidade de recursos, povos 

e culturas; 

             - Caracterizar a economia romana como urbana, comercial, monetária e esclavagista; 
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        - Compreender que a língua, o Direito e a administração foram elementos unificadores do império; 

        - Caracterizar o poder imperial acentuando o seu estatuto sagrado e o controlo exercido sobre 

as instituições políticas; 

       - Caracterizar a arquitetura romana; 

       - Reconhecer os contributos da civilização romana para o mundo contemporâneo; 

       - Identificar/aplicar os conceitos: império; magistrado; administração; urbanismo; direito; 

romanização.                         

2. EXPANSÃO E MUDANÇA NO SÉCULO XV E XVI  

 • Renascimento, Reforma e Contrarreforma: 

- Conhecer e compreender o Renascimento; 

-  Conhecer e compreender a Reforma Protestante; 

-  Conhecer e compreender a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante; 

-  Conhecer e compreender a forma como Portugal foi marcado por estes processos de 

transformação cultural e religiosa. 

     3.  A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 

      • Hegemonia e declínio da influência europeia: 

     - Relacionar o ultimato inglês com o processo de expansão colonial europeu; 

    - Interpretar o primeiro conflito mundial à luz da rivalidade económica e do exacerbar dos 

nacionalismos; 

     • As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após guerra: 

- Analisar as alterações políticas, sociais, económicas e geoestratégicas decorrentes da rutura que 

constituiu a I Guerra Mundial. 

4. DA GRANDE DEPRESSÃO À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

• Crise, ditaduras e democracia na década de 30. 

- Conhecer e compreender a Grande Depressão dos anos 30 e o seu impacto social. 

 

B   OBJETIVOS GERAIS 

• Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes 

de, depois de, milénio, século, ano, era;  

• Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos; 
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•          Reforçar a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História; 

•          Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, estabelecendo 

relações de causalidade e de consequência; 

• Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a 

informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica;   

•          Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência 

cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática; 

•         Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos; 

•         Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, 

ideológica, cultural, sexual; 

•        Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações 

entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis. 

• Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí 

existentes em diferentes épocas históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos que 

permanecem; 

• Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, 

valorizando o património histórico e cultural existente na região/local onde habita/estuda. 

2. Características e estrutura da prova. 

A prova é constituída por quatro grupos de itens. Todos os grupos podem integrar itens de seleção e de 

construção. Todos os grupos são acompanhados por um ou mais documentos de índole diversa, cuja análise 

é exigida. 
 

3. Material 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis, de lapiseira nem de corretor. Os alunos não 

respondem no enunciado do teste. As respostas são registadas em folha própria, fornecida no início da 

realização da prova. 

4. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. A sua realização não pode ultrapassar este limite de tempo. 
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5. Critérios gerais de classificação 

    Tipologia, número de itens e cotação 

 

A prova é cotada num total de 100 pontos. 

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

pontos. Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando a(s) resposta(s) 

que não deseja, deve ser considerada apenas a primeira resposta. 

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

a resposta contiver elementos errados de informação não solicitada, estes não serão tidos em conta. 

Nas respostas a cada item deve ser considerada, de acordo com o tipo de tarefa solicitada, a 

interpretação de documentos de natureza diversa e com mensagens diversificadas; utilização de 

conceitos históricos a partir da interpretação e da análise de fontes (textos, imagens, mapas e plantas, 

tabelas cronológicas, gráficos e quadros); a interpretação correta de documentos escritos e 

documentos iconográficos; a produção, em função do solicitado, de textos com correção linguística, 

aplicando vocabulário específico da disciplina. 

Tipologia dos itens Número de itens Cotação por itens (em pontos) 

 
Itens de seleção: 
- escolha múltipla 

- associação/correspondência 
- ordenação 

- verdadeiro/falso 
- completamento 

 

8 a 12 2 a 10 

 
Itens de construção: 

- resposta curta 
- resposta restrita 
- resposta extensa 

 

8 a 12 2 a 16 

 


