Prova de equivalência à frequência

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

HISTÓRIA

maio de 2019

PROVA /19| 2019

3º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º ciclo da
disciplina de História, a realizar em 2019, nomeadamente:
•
•
•
•

Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Material
Duração

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A Prova de equivalência à frequência da disciplina História tem por referência o Programa de História em vigor
para o 3.º ciclo do ensino básico. São objeto de avaliação os conteúdos do 7.º, do 8.º e do 9.º ano que constem
da presente Informação.

Tema C - A formação da cristandade ocidental e a expansão islâmica
C.2. – A sociedade europeia nos séculos IX a XII.
Tema E - EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI
E1. – O expansionismo europeu
Tema I - A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX
I1 – Hegemonia e declínio da influência europeia
e/ou
I3. – Portugal: da 1ª República à Ditadura Militar.
Tema J - DA GRANDE DEPRESSÃO À II GUERRA MUNDIAL
J1. - As dificuldades económicas dos anos 30 — a grande crise do capitalismo.
e/ou
J2. - Entre a ditadura e a democracia — os regimes fascistas e nazi.
e/ou
J3. - A II Guerra Mundial — o desenvolvimento do conflito; os caminhos da paz.

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
Os alunos não respondem no enunciado. As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento de
ensino.
A prova apresenta quatro grupos de itens.
Os itens / grupos de itens de construção têm como suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina.
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Alguns dos itens / grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um
dos temas do Programa.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas no Programa.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/ correspondência, ordenação e verdadeiro/ falso)
e itens de construção (resposta curta, resposta restrita e resposta extensa).
Alguns dos itens de escolha múltipla e de associação / correspondência podem apresentar-se sob a forma de
tarefas de completamento.

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 corretor.

DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos.
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