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3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e Despacho Normativo Nº10A/2021, de 22 de março)

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º ciclo
do Ensino Básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2021, nomeadamente:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação,
Caraterização da prova,
Critérios gerais de classificação,
Material,
Duração.

Objeto de avaliação
A prova de equivalência à frequência de História incide sobre as orientações curriculares
estabelecidas para o 3º Ciclo do Ensino Básico.

Caracterização da prova
A prova é constituída por quatro domínios e quatro grupos de itens.
As respostas são registadas em folha própria a fornecer pela escola. Todas as questões são de
resposta obrigatória.
Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção.
Todos os grupos têm um ou mais documentos, cuja análise é exigida.
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Grupo I – Domínio 2: A herança do Mediterrâneo Antigo
Subdomínio 2.1 Os Gregos no século V a.C. – o exemplo de Atenas
A sociedade ateniense
O funcionamento da democracia na época de Péricles
Subdomínio 2.2 O mundo romano no apogeu do império
O império romano e a integração dos povos dominados
A romanização da Península Ibérica

Grupo II – Domínio 5: Expansão e mudança nos séculos XV e XVI
Subdomínio 5.1 O expansionismo europeu
A Europa antes dos descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI
Portugal: pioneiro da expansão europeia
A descoberta da costa ocidental africana
D. Manuel I: chegada à Índia e ao Brasil
O Império Português em África
O Império Português no Oriente
O Império Português na América
O comércio à escala mundial

Grupo III – Domínio 9: A Europa e o Mundo no limiar do século XX
Subdomínio 9.3 Portugal: da Primeira República à ditadura militar
Crise e queda da monarquia
A revolução republicana
A Primeira República: realizações da ação governativa
A queda da Primeira República

Grupo IV – Domínio 10: Da Grande Depressão à II Guerra Mundial
Subdomínio 10.1 Crise, ditaduras e democracia na década de 30
Os regimes ditatoriais na década de 30
O fascismo
O nazismo
O Estado Novo
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O tipo de itens que constituem cada grupo são diversificados, de acordo com os objetivos
e conteúdos que se pretende avaliar.
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro
seguinte.

Quadro - Tipologia, número de itens e cotação
Número de itens

Cotação por item (em
pontos)

 Verdadeiro / falso
 Associação

1

10,0

2

20,0

 Resposta curta
 Resposta restrita
 Resposta extensa

3

18,0

1

10,0

5

42,0

Tipologia de itens

Itens de seleção

Itens de construção

A cotação total da prova é de 100 pontos. A cotação correspondente a cada grupo é a
seguinte:
Estrutura da Prova

Conteúdos

Cotação

Total

Grupo I
1.1

A herança do Mediterrâneo Antigo

9
25

1.2

6

1.3

10

Grupo II
1.1
1.2

Expansão e mudança nos séculos XV e
XVI

1.3

9
25
6
10

Grupo III
1.1
1.2

A Europa e o Mundo no limiar do século
XX

2

6
25
9
10

Grupo IV
9
1.1
Da Grande Depressão à II Guerra Mundial

10

25

1.2
6
1.3
Total
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Critérios gerais de classificação
Em cada resposta serão valorizados os seguintes aspetos:










aquisição de conhecimentos;
compreensão histórica;
articulação no tempo e no espaço dos conteúdos;
aplicação de conceitos;
utilização/explicitação dos dados fornecidos pelos documentos;
exposição clara e objetiva;
capacidade de problematizar e sintetizar;
utilização do vocabulário adequado à disciplina;
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zero pontos.

Itens de seleção
 A classificação é atribuída de acordo com elementos de resposta solicitados e
apresentados.
 Se a resposta contiver um número de elementos superior ao solicitado, apenas são
classificados os elementos de acordo com a ordem da sua apresentação. Os elementos
em excesso são ignorados.

Itens de construção
 Os critérios de classificação apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis de
desempenho. A cada etapa e/ou nível de desempenho corresponde uma dada cotação.

São fatores de desvalorização:





desrespeito pelo conteúdo;
uso incorreto de vocabulário específico;
seleção de mais do que uma hipótese, nos itens de escolha múltipla;
falta de clareza.

Material
A prova é realizada no enunciado, sendo apenas permitido, 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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