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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 
HISTÓRIA  2021 
9.º Ano de Escolaridade - Prova 19 

    
Em cumprimento do disposto no Decreto-Lein.º55/2018, de 6 de julho, e na Carta de Solicitação 
n.º1/2018, de 2 de novembro, a avaliação externa tem como referenciais de base o Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º143, de 26 de julho. 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da disciplina de 

História, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização e estrutura da prova 

 Prova Escrita 

 Critérios Gerais de Classificação 

 Material 

 Duração 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor para o 7.º, 8.º e 9.º ano (Programa de 

História e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada, incidindo, nomeadamente, sobre as competências seguintes: 

•identificação da informação expressa nos documentos apresentados; 

•explicitação do significado de elementos presentes nos documentos; 

•análise de fontes diversas para comparação de informação; 

•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 

transversal ao conjunto de documentos; 

•mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar documentos. Na prova 

de História, serão objeto de avaliação tanto os conteúdos de aprofundamento como as aprendizagens e 

os conceitos estruturantes dos domínios/subdomínios que se encontram discriminados na tabela 1. As 

respostas aos itens podem requerer articulações entre os referidos conteúdos e conceitos e os restantes 

conteúdos e conceitos lecionados, sempre que a orientação fixada nos Domínios/Subdomínios assim o 

exija e de acordo com uma visão abrangente e articulada dos conteúdos desenvolvidos no currículo. 
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Caracterização e Estrutura da Prova 

A prova é constituída por três grupos de questões. 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, 

resposta extensa). Alguns itens de associação ou resposta curta podem apresentar-se sob a forma de 

tarefas de completamento. 

 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, imagens, mapas, tabelas e 

gráficos.  

 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do 

que um dos Domínios/Subdomínios dos documentos curriculares. 

 

 A distribuição da cotação pelos Domínios/Subdomínios dos documentos curriculares é ponderada em 

função dos respetivos conteúdos estruturantes e da relevância dada aos temas de História.  

 
A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Tabela 1 – Tabela de conteúdos 

7.º 

 

Domínio B-  A Herança do Mediterrâneo Antigo 

Subdomínio B2 – Roma e o Império. 

Domínio C- A formação da Cristandade Ocidental e a Expansão Islâmica 

Subdomínio C1- A Europa do século VI a XII 

Subdomínio C2- O Mundo Muçulmano em Expansão 

Domínio D- O Contexto Europeu dos Séculos XII a XIV 

Subdomínio D1- Apogeu e Desagregação da “Ordem Feudal” 

8.º 

 

Domínio E - Expansão e Mudança nos séculos XV e XVI 

Subdomínio E2 - Renascimento, Reforma e Contrarreforma 

Domínio F- O contexto Europeu dos séculos XVII e XVIII 

Subdomínio F1- O Antigo Regime Europeu – Regra e Exceção 

Domínio G- O Arranque da Revolução Industrial e o Triunfo dos Regimes 

Liberais e Conservadores 

Subdomínio G1- Da Revolução Agrícola à Revolução Industrial 

Subdomínio G2- Revoluções e Estados Liberais Conservadores 

9.º 

 

Subdomínio I1 - Apogeu e declínio da influência europeia 
Subdomínio I2 – As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do 

após guerra 

Subdomínio I3 - Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar 

Domínio J- Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial 

Subdomínio J1- Crise, Ditaduras e Democracia na década de 30  
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Tabela 2 – Valorização relativa dos domínios 

I Grupo 30 

II Grupo 35 

III Grupo 35 

 

 
 

Tabela 3 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 
 
Itens de seleção: 
Escolha múltipla; associação; Verdadeiro/ Falso 
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Itens de construção: 

Ordenação; resposta curta; resposta restrita; 

resposta extensa; 

10 5 a 10 

 

Material 
 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 
 
Não é permitido o uso de corretor 
 
 

Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 


