I N F O R M AÇ ÃO

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

2016/2017
Código:

9º Ano

19

HISTÓRIA
Escrita

Duração:

90 minutos

1ª e 2ª Fase

1. Valorização dos conteúdos da prova.
Conteúdos
(Conteúdos do 7.º ano de escolaridade)
DOMÍNIO 2 – A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO
2.1. O mundo helénico
(Conteúdos do 8.º ano de escolaridade)
DOMÍNIO 5 – Expansão e mudança nos séculos XV e XVI
5.1. O expansionismo europeu
(Conteúdos do 9.º ano de escolaridade)
DOMÍNIO 9 – A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX
9.1 Apogeu e declínio da influência europeia
DOMÍNIO 10 - DA GRANDE DEPRESSÃO À 2. ª GUERRA MUNDIAL
10.1 Crise, ditaduras e democracia na década de 1930
10.2 A 2ª Guerra Mundial: violência e reconstrução

2. Estrutura da Prova. Tipos de Itens e respetivas Cotações
Grupos

Grupo I

Tipo de itens
 resposta restrita
 associação/correspondência/
verdadeiro e falso

Grupo II



Grupo III





resposta restrita
seleção/ ordenação cronológica
resposta restrita
resposta extensa

Número de itens

Pontuação por
item

1 item de resposta restrita
1 item de seleção

18 pontos
(6+12)

2 itens de resposta restrita

22 pontos
(10+12)

1 item de seleção
1 item de ordenação
cronológica
1 item de resposta restrita
1 item de resposta extensa

60 pontos
(10+10+30+10)
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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.
Itens de seleção
 Associação / Correspondência
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer
associação / correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um
elemento do outro conjunto. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de
desempenho.
 Verdadeiro/Falso
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção
correta.

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
1. Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.
2. Não é permitido o uso de corretor.

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