INFORM AÇ ÃO

2019/2020

PROVA de EQUIVALÊNCIA à FREQUÊNCIA
Ensino BÁSICO
Disciplina:
Tipo de prova:

Código:

HISTÓRIA
Escrita

Duração:

90 minutos

19

9º Ano
1ª e 2ª Fase

1. Conteúdos a Valorizar na Prova
7º Ano de Escolaridade
Domínio 2 – A Herança do Mediterrâneo Antigo
2.1. O Mundo Helénico
8º Ano de Escolaridade
Domínio 5 – Expansão e Mudança nos Séculos XV e XVI
5.1. O Expansionismo Europeu
9º Ano de Escolaridade
Domínio 9 – A Europa e o Mundo no Limiar do Século XX
9.3. Portugal: da 1ª República à Ditadura Militar
Domínio 10 – Da Grande Depressão à 2ª Guerra Mundial
10.1. Crise, Ditadura e Democracia na Década de 1930
10.2. A 2.ª Guerra Mundial: Violência e Reconstrução
Domínio 11 – Do Segundo Após-Guerra aos Anos de 1980

2. Estrutura da Prova, Tipos de Itens e Respetivas Cotações
Grupos
Grupo I

Grupo II

Tipo de itens

Número de itens

Pontuação
por item

5 itens de seleção

15 pontos
(3 pontosx5)

● Seleção

● Resposta restrita
● Verdadeiro e falso

2 itens resposta
restrita
1 Item de seleção

11 pontos
(4+4+3)

● Resposta restrita

2 item de resposta
restrita

12 pontos
(6+6)

● Seleção

3 item de seleção

15 pontos
(5+5+5)

● Resposta restrita

1 item de resposta
restrita
1 item de resposta
extensa

GRUPO III

● Resposta extensa
● Resposta restrita

2 itens de resposta
restrita

15 pontos
(3 pontosx5)
15 pontos
17 pontos
(9+8)
(3x3 + 4x2)

3. Critérios Gerais de Classificação
As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em números e resultam da
aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação.
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.
3.1. Itens de seleção
Verdadeiro/Falso: a cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem
de forma inequívoca a única opção correta.
3.2. Itens de construção
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita e extensa
apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho
corresponde uma dada pontuação que integra o recurso aos conhecimentos
disponíveis nos documentos de natureza diversa. É classificada com zero pontos
qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. Nos critérios relativos a
estes itens, estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre
que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois
níveis descritos consecutivos, deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao
nível intercalar que os separa.

4. Materiais a Utilizar e Material Não Autorizado
Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.

5. Tipo e Duração da Prova
Prova escrita.
Duração: 90 minutos

