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9º Ano de Escolaridade
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência
do ensino básico da disciplina de História, a realizar em 2021, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Material

•

Duração

•

Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de História para os 7º, 8º e 9º anos.
A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de
duração limitada, incidindo sobre os temas que constam no programa do Ensino Básico do
3º Ciclo que se discriminam no Quadro 1.
Neste sentido, a avaliação incide nas capacidades seguintes:
– identificação da informação expressa nos documentos apresentados;
– explicitação do significado de elementos presentes nos documentos;
– transcrição seletiva de elementos dos documentos como suporte de argumentos;
– contextualização cronológica e espacial da informação contida nos documentos;
– estabelecimento de relações entre a informação presente nos vários documentos e a
problemática organizadora do conjunto;
- mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar
documentos.

Caracterização da Prova
A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos.
A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1 — Domínios, subdomínios e cotação
PROVA ESCRITA
Domínios

Cotação

Subdomínios

A herança do Mediterrâneo

(em pontos)

Roma e o Império

10 a 15

Antigo
Expansão e mudança nos

O expansionismo europeu

séculos XV e XVI
A

civilização

industrial

no século XIX

no
Mundo

industrializado

e

países

15 a 20
de

de difícil industrialização
Apogeu e declínio da influência europeia

A Europa e o Mundo no
limiar do século XX

Portugal: da 1ª República à Ditadura Militar

Da Grande Depressão à

Crise, ditaduras e democracia na década

2ª Guerra Mundial

de 30

Do segundo após-guerra aos

A “Guerra Fria” – parte 2:

anos 80

- A desagregação do Estado Novo

55 a 65

- O Fim do Estado Novo
- A Revolução democrática portuguesa
Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens

Itens de seleção
Itens
construção

Número de itens

Escolha múltipla
Associação/correspondência
Ordenação
de Resposta curta
Resposta restrita
Resposta extensa

Número de
itens

Cotação por
item
(em pontos)

4a6

2a6

1a2
4a6
1

2a5
5 a 10
12 a 15

A prova apresenta quatro grupos.
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A soma das pontuações dos Grupos I e II, que integram temas dos 7.º e 8.º anos de
escolaridade, é de 25 a 35 pontos. A soma das pontuações dos grupos III e IV, que
integram temas do 9.º ano, é de 55 a 65 pontos.
Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção.
Os itens da prova podem exigir a análise dos documentos apresentados.
Os grupos de itens têm por suporte documentos de natureza diversa, como, por
exemplo, textos, imagens, dados quantitativos organizados em gráfico, em quadro ou
em tabela, cronologias e mapas. Um destes grupos integra o item de resposta
extensa.

O item de resposta extensa apresenta tópicos de referência e está integrado num dos
grupos que tem por suporte documentos de natureza diversa. Este item solicita a
síntese de aspetos relacionados com conteúdos do Programa, organizada em função
dos tópicos, em articulação com as fontes apresentadas e com a problemática do
grupo em que está inserido.

Material
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

Critérios gerais de classificação:
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos de classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.

Itens de seleção:
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que
apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são
classificadas com zero pontos.
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Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência
esteja integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com
zero pontos.
Nos itens de associação, são atribuídas pontuações às respostas totais ou parcialmente
corretas, de acordo com os critérios específicos.
Itens de construção
- Itens de resposta curta:
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente
corretas.
Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os
critérios específicos.
- Itens de resposta restrita:
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por
níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
Nos itens de construção de resposta restrita, a classificação a atribuir traduz a avaliação
do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita
em língua portuguesa.
-Item de resposta extensa:
No item de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por
níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
No item de construção de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação do
desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em
língua portuguesa.
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