Escola Básica António Gedeão

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Despacho Normativo n.º7- A/2022 de 24 de março

Disciplina: História
Prova 19

2022

3.º Ciclo do Ensino Básico - 9.º ano
Modalidade: Prova escrita
Duração máxima: 90 minutos
Material: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta

Objeto de avaliação
Domínios / Competências

Conteúdos

Estrutura da Prova

Critérios Gerais de Classificação

Cotação
(em pontos)

7.º Ano
II - A herança do Mediterrâneo
antigo

II.A - O mundo helénico.

1 Item de seleção - Escolha
múltipla

IV - O contexto europeu dos
séculos XII a XIV

IV.B - As crises do século
XIV.

2 Itens de construção - resposta
restrita

Informação-Prova de História

▪A cotação é atribuída à resposta que apresente de forma
inequívoca a única opção correta. É classificada com zero
pontos a resposta em que seja assinalada uma opção
incorreta ou mais do que uma opção.
▪Na classificação da cada resposta deve ser considerada a
aplicação correta dos conhecimentos relacionados com o
tema proposto e a correta aplicação do vocabulário da
disciplina, com mobilização de dados apresentados nos
documentos. As respostas devem estar bem estruturadas e
com correção ortográfica

4

8
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Objeto de avaliação
Domínios / Competências

Conteúdos

Estrutura da Prova

Critérios Gerais de Classificação

Cotação
(em pontos)

8.º Ano
III - O arranque da Revolução
Industrial e o triunfo dos regimes
liberais conservadores

III.B - Revoluções e Estados
liberais conservadores.

1 Item de construção - resposta
curta

IV - A civilização industrial do
século XIX

IV.A - Mundo industrializado
e países de difícil
industrialização.

3 Itens de construção - resposta
restrita

I.A - Apogeu e declínio da
influência europeia.

1 Item de construção - resposta
restrita

▪A classificação é atribuída de acordo com os elementos de
resposta solicitados.
▪Na classificação da cada resposta deve ser considerada a
aplicação correta dos conhecimentos relacionados com o
tema proposto e a correta aplicação do vocabulário da
disciplina, com mobilização de dados apresentados nos
documentos. As respostas devem estar bem estruturadas e
com correção ortográfica.

4

21

9.º Ano
I - A Europa e o mundo no limiar
do século XX

Informação-Prova de História

4

1 Item de seleção - Associação

▪A cotação é atribuída à resposta que apresente de forma
inequívoca a única opção correta. É classificada com zero
pontos a resposta em que seja assinalada uma opção
incorreta ou mais do que uma opção.

I.C - Portugal: da 1.ª
República à Ditadura Militar.

1 Item de construção - resposta
restrita

▪A classificação é atribuída de acordo com o nível de
desempenho.

7

I.B - As transformações
políticas, económicas,
sociais e culturais do após
guerra.

1 Item de construção - resposta
curta

▪A cotação é distribuída pelas respostas verdadeiras. As
respostas erradas serão descontadas nas certas.

6

5

1 Item de seleção Verdadeiro /Falso

6

1 Item de seleção – Escolha
múltipla

6
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Objeto de avaliação
Domínios / Competências
II - Da Grande Depressão à II
Guerra Mundial

III - Do segundo após guerra aos
anos 80

Conteúdos

Estrutura da Prova

II.A - Crise, ditaduras e
democracia na década de
30.

1 Item de construção - resposta
restrita

IIB - A II Guerra Mundial:
violência e reconstrução

1 Item de construção - resposta
restrita

III.A - A Guerra Fria
(Portugal - Estado Novo 1945 a 1974).

2 Itens de construção - resposta
restrita

Critérios Gerais de Classificação
▪A classificação é atribuída de acordo com os elementos de
resposta solicitados.
▪Na classificação da cada resposta deve ser considerada a
aplicação correta dos conhecimentos relacionados com o
tema proposto e a correta aplicação do vocabulário da
disciplina, com mobilização de dados apresentados nos
documentos. As respostas devem estar bem estruturadas e
com correção ortográfica.

Cotação
(em pontos)
6

7

16

▪As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente
identificadas são classificadas com zero pontos.
▪Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma
resposta, esta pode ser classificada se for possível
identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
▪Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo
item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro
lugar.
Total - 100

Informação-Prova de História
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