Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo

Prova de Equivalência à Frequência de

Informação-Prova

HISTÓRIA
Código 19
3.º Ciclo do Ensino Básico

Tipo de Prova: Escrita

2020

Despacho Normativo nº 3-A/2019 (Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de
Equivalência à Frequência dos ensinos básico e secundário).

A- OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de História tem por referência o Programa de História em vigor para o 3.º ciclo do ensino básico.
A prova permite avaliar os objectivos 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. As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram seleccionados e formulados no sentido de
serem passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada.
Relativamente aos conteúdos previstos no Programa do 3º ciclo, a prova apenas integrará itens relativos
aos temas e subtemas apresentados nesta Informação. Assim, não serão objecto de avaliação os
conteúdos que não constem da presente Informação.

B- CONTEÚDOS, CARATERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA
- A prova terá ente 12 e 14 itens.
- Alguns itens apresentam a informação através de textos, mapas ou figuras.
- A estrutura da prova é de acordo com o quadro que se segue:
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CONTEÚDOS

OBJETIVOS

QUESTÕES

/COTACÔES
A Herança do Mediterrâneo Antigo:

-Conhecer e compreender a formação do Império e o

- Roma e o império

processo de romanização.
-Conhecer e compreender a organização económica e

4 a 5 questões:

20 pontos

social da Roma imperial.
Expansão e Mudança nos Séculos XV e

XVI:
- O expansionismo europeu

-Conhecer e compreender o pioneirismo português no

3 a 6 questões:

processo de expansão europeu.
-Conhecer os processos de expansão dos Impérios

30 pontos

Peninsulares.
- Conhecer e compreender o Renascimento.
Da grande depressão à segunda

Guerra Mundial:

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

- Crise, ditaduras e democracia na
década de 30

3 a 6 questões:

30 pontos
- Conhecer e compreender a emergência e consolidação
do(s) fascismo(s) nas décadas de 20 e 30

-Conhecer e compreender a emergência e consolidação
do Estado Novo em Portugal

O após Guerra Fria e a Globalização:
- Estabilidade e instabilidade num

-Conhecer e compreender a emergência e os limites do

mundo unipolar

unilateralismo americano.
-Conhecer os efeitos da integração portuguesa nas

1 questão:

20 pontos

Comunidades Europeias/União Europeia.
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C – CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
Na correcção da prova atender-se-á aos seguintes critérios:
- Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis e estar correctamente identificadas. As
respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
- Objectividade na estruturação da resposta, devendo os alunos responder com clareza e utilizando
correctamente os termos e conceitos.
- Utilização de vocabulário científico adequado e uma linguagem clara e lógica.
- Utilização adequada da informação disponibilizada pelos documentos.
- Todas as respostas poderão ter cotações fraccionadas, de acordo com o conteúdo das mesmas.

D- 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 corrector.

E- DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo.

F- MODALIDADE DA PROVA
- Escrita
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