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INTRODUÇÃO  

O presente documento apresenta as características da prova de equivalência à frequência da 

disciplina de História a realizar em 2020. 

O documento está organizado com base nos seguintes domínios: 

- Objeto de avaliação; 

- Características e estrutura da prova; 

- Critérios gerais de classificação; 

- Material; 

- Duração. 

 

Importa ainda referir que, nas provas de equivalência desta disciplina, o grau de exigência 

decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de 

classificação estão balizados pelo Programa da disciplina, em adequação ao nível de ensino a 

que a prova de equivalência diz respeito. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova de equivalência tem por referência o Programa e metas de História do ensino básico e 

permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, passíveis de avaliação em prova escrita de 

duração limitada.  

 

A) OBJETIVOS GERAIS 

 

A.1. DOMÍNIO DAS APTIDÕES/CAPACIDADES 

Utilizar a METODOLOGIA ESPECÍFICA DA HISTÓRIA, nomeadamente: 

• Interpretar documentos de índole diversa (textos, imagens, gráficos, mapas e diagramas); 

• Selecionar e identificar informação explícita e implícita dos documentos; 

• Formular hipóteses de interpretação de factos históricos; 

• Utilizar conceitos e generalizações, nomeadamente da área das ciências sociais, na 

compreensão de situações históricas. 

Desenvolver capacidades de COMUNICAÇÃO, nomeadamente: 

• Elaborar sínteses escritas a partir da informação recolhida, com correção linguística e 

aplicando o vocabulário específico da disciplina. 

 

A.2. DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS 

Desenvolver a noção de EVOLUÇÃO, nomeadamente: 

•Caracterizar as fases principais da evolução histórica; 

•Identificar os grandes momentos de rutura no processo evolutivo. 

Desenvolver as noções de CONDICIONALISMO E DE CAUSALIDADE, nomeadamente: 
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• Compreender condições e motivações dos factos históricos; 

• Distinguir, numa dada realidade, os aspetos de ordem demográfica, económica, social, 

política e cultural, estabelecendo relações entre eles; 

• Compreender o papel dos indivíduos e dos grupos na dinâmica social; 

• Compreender a importância do desenvolvimento científico e tecnológico e dos movimentos 

culturais para a evolução da Humanidade. 

Desenvolver a noção de MULTIPLICIDADE TEMPORAL, nomeadamente: 

• Localizar no tempo e no espaço eventos e processos; 

• Distinguir ritmos de evolução em sociedades diferentes e no interior de uma mesma 

sociedade; 

• Relacionar a História nacional com a História europeia e universal, destacando a 

especificidade do caso português; 

• Estabelecer relações entre o passado e o presente. 

Desenvolver a noção de RELATIVISMO CULTURAL, nomeadamente: 

• Reconhecer a simultaneidade de diferentes valores e culturas; 

• Compreender o carácter relativo dos valores culturais em diferentes tempos e espaços 

históricos. 

 

B) CONTEÚDOS 

 

Domínio 2: A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO ANTIGO 

Subdomínio 2.1. O mundo helénico  

Metas: 

1. Conhecer e compreender o processo de formação e afirmação das cidades-estado gregas 

originárias (séculos VIII a IV a.C.)   

1. Localizar no espaço e no tempo as principais cidades-estados gregas e os povos com quem 

estabeleceram contactos. 

2. Relacionar a adoção do modelo de cidade-estado com as características do território e com 

a fixação de grupos humanos no espaço da Antiga Grécia. 

4. Caracterizar o modelo de democracia ateniense do século V a.C. no seu pioneirismo e nos 

seus limites. 

2. Conhecer e compreender a organização económica e social no mundo grego.  

1. Identificar as principais atividades económicas da maioria das cidades-estado atenienses 

(ver o caso ateniense – comercial, marítima e monetária).  

2. Conhecer a organização social das polis gregas, tomando Atenas do século V a.C. como 

referência. 

4. Conhecer o processo de estruturação do mundo grego e de relacionamento do mesmo com 

outros espaços civilizacionais  
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1. Descrever o processo de criação de colónias e identificar os respetivos limites geográficos. 

2. Referir a instituição de alianças entre cidades-estado, as rivalidades e os conflitos que se 

verificaram entre as mesmas. 

 

Domínio 5: EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI 

Subdomínio 5.1. O expansionismo europeu   

Metas: 

1. Conhecer e compreender o pioneirismo português no processo de expansão europeu. 

3. Explicar as condições políticas, sociais, técnicas, científicas e religiosas que possibilitaram 

o arranque da expansão portuguesa.  

2. Conhecer os processos de expansão dos Impérios Peninsulares. 

1. Descrever as prioridades concedidas à expansão nos períodos do Infante D. Henrique, de D. 

Afonso V, de D. João II e de D. Manuel I e os seus resultados. 

2. Caracterizar os principais sistemas de exploração do Império português nas ilhas atlânticas, 

costa ocidental africana, Brasil e Império português do Oriente.   

3. Identificar os conflitos entre Portugal e Castela pela posse de territórios ultramarinos, 

relacionando-os com os tratados de Alcáçovas e de Tordesilhas e com a consolidação da teoria 

do Mare Clausum. 

3. Compreender as transformações decorrentes do comércio à escala mundial  

1. Caracterizar as grandes rotas do comércio mundial do século XVI.  

 

Domínio 9: A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX 

Subdomínio 9.3 Portugal: da 1ª República à Ditadura Militar. 

Metas: 

1. Conhecer e compreender a crise e queda da Monarquia Constitucional 

1. Relacionar a situação económica e financeira de Portugal nos finais do século XIX com o 

crescente descontentamento social e político. 

2. Relacionar o Ultimato Inglês de 1890 com o aumento do descrédito da instituição 

monárquica e com o crescimento do Partido Republicano. 

3. Identificar outros fatores que contribuíram para a queda da Monarquia Constitucional, 

destacando a ditadura de João Franco e o regicídio de 1908. 

4. Descrever sucintamente os acontecimentos do 5 de outubro, identificando a base social de 

apoio da República. 

2. Conhecer e compreender as realizações e dificuldades da 1.ª República (1910-1914)  

2. Avaliar o alcance das principais realizações da 1.ª República ao nível da legislação social, 

da laicização do Estado, das medidas educativas e financeiras. 

3. Explicar o descontentamento criado por medidas da 1.ª República em largos setores da 

população portuguesa. 
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4. Justificar a instabilidade política vivida durante a 1.ª República.  

3. Conhecer e compreender o derrube da Primeira República e a sua substituição por um 

regime ditatorial (1914-1926). 

 

Domínio 10: Da GRANDE DEPRESSÃO À 2ª GUERRA MUNDIAL 

Subdomínio 10.1. Crise, ditaduras e democracia na década de 30 

Metas: 

2. Conhecer e compreender a emergência e consolidação do(s) fascismo(s) nas décadas de 20 

e 30 

1. Comparar o mapa político após a 1.ª Grande Guerra com o mapa político da década de 30, 

localizando os principais regimes ditatoriais à escala mundial. 

2. Relacionar as dificuldades económicas do após guerra e os efeitos da revolução soviética 

com o avanço da extrema-direita e dos partidos comunistas, identificando a base social de 

apoio de cada um. 

3. Relacionar as consequências da Grande Depressão com o crescente descrédito dos regimes 

demoliberais, salientando os momentos de crise económica e social como conjunturas 

favoráveis ao crescimento dos adeptos de propostas extremistas. 

4. Descrever sucintamente a subida ao poder do Partido Nacional Fascista, em Itália, e do 

Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães. 

5. Caracterizar os princípios ideológicos comuns ao(s) fascismo(s). 

6. Descrever as organizações e formas de enquadramento de massas e de repressão, 

desenvolvidos pelos regimes fascistas. 

7. Relacionar a consolidação dos regimes fascistas com os resultados obtidos pelas respetivas 

políticas económicas e sociais. 

8. Caracterizar as especificidades do nazismo, destacando o seu carácter racista e 

genocidário. 

9. Analisar as causas e consequências do racismo alemão, destacando a crença na 

superioridade da “raça ariana”, a criação do “espaço vital” e as vagas de perseguição 

antissemita que culminaram no Holocausto. 

 

Domínio 11: Do SEGUNDO APÓS-GUERRA AOS ANOS 80  

Subdomínio 11.1. A Guerra Fria  

Metas: 

1. Conhecer e compreender a nova “ordem mundial” do após guerra 

1. Explicar o acentuar da perda de influência europeia e a emergência dos EUA e da URSS 

como as superpotências do após guerra. 

2. Distinguir os modelos políticos e económicos dos EUA e da URSS.  
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3. Relacionar o antagonismo entre as duas superpotências com a formação de dois blocos 

político-ideológicos, militares e económicos. 

4. Justificar a hegemonia económica, financeira e militar dos EUA no bloco ocidental, 

salientando a criação da Organização Europeia de Cooperação Económica (OECE)/do “Plano 

Marshall” e a formação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 

5. Descrever a expansão do comunismo na Europa de Leste e na Ásia. 

6. Caracterizar a Guerra Fria, salientando a existência de momentos de maior tensão e de 

momentos de relativo apaziguamento. 

7. Referir sucintamente alguns dos principais conflitos da Guerra Fria (Bloqueio de Berlim, 

Crise dos Mísseis em Cuba, Guerra da Coreia, Guerra do Vietname, Guerra de Angola e Guerra 

do Afeganistão). 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova é cotada para 100 pontos 

A prova apresenta cinco grupos de itens. 

Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção. 

Todos os itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 

A prova pode incluir itens da tipologia descrita no quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de Itens Número de Itens 
Cotação por item (em 

pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

• escolha múltipla 

•associação/correspondência 

•ordenação 

5 a 12 3 a 8 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

•resposta curta 

•resposta restrita 

•resposta extensa 

12 a 15 

 

4 a 8 
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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 e é expressa por um 

número inteiro.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. No entanto, 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 o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 

inequivocamente a(s)resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser 

considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

Itens de SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Associação/correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta 

qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com 

mais do que um elemento do outro conjunto. 

Itens de CONSTRUÇÃO 

As formulações respeitantes aos conteúdos apresentadas nos critérios específicos de 

classificação não devem ser entendidas de forma rígida, mas como indicadoras da linha 

interpretativa considerada correta, ressalvando-se sempre uma visão holística da resposta do 

aluno, relativamente ao que é solicitado no item. As respostas que apresentem pontos de 

vista diferentes dos mencionados nos critérios específicos de classificação devem ser 

classificadas se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e estiver adequado ao 

solicitado. Nestes casos, os elementos cientificamente válidos devem ser classificados 

segundo procedimentos análogos aos previstos nos descritores apresentados. 

São de considerar as respostas que utilizem uma terminologia cientificamente adequada e 

rigorosa, embora não exatamente idêntica à utilizada nos critérios específicos de 

classificação. 
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Se a resposta contiver elementos errados de informação histórica não solicitada, estes só são 

tidos em conta se forem contraditórios com elementos corretos referidos na mesma resposta. 

Nesta eventualidade, os elementos corretos não serão valorizados. 

Nos itens que apresentem critérios específicos de classificação organizados por níveis de 

desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação. 

No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas 

quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em 

consideração. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de 

desempenho no domínio específico da disciplina. 

Resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. 

Se a resposta contiver informação que exceda o solicitado, só são considerados os elementos 

que satisfaçam o que é pedido. 

Resposta restrita e resposta extensa 

A classificação a atribuir traduz a avaliação da aprendizagem do aluno tendo por referência as 

metas e as aptidões/capacidades enunciadas no Programa de História do3.º ciclo do ensino 

básico e especificados na presente Informação. 

Na classificação da resposta ao item de resposta extensa orientada por tópicos, deve ser 

considerada a síntese de aspetos relacionados com o tema a desenvolver e com a mobilização 

de dados apresentados nos documentos. 

No item de resposta extensa, estão previstos níveis de desempenho intercalares não 

descritos. Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum 

dos dois níveis descritos consecutivos, deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao 

nível intercalar que os separa. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, o desempenho no domínio da capacidade 

de comunicação em História traduz-se, nos critérios específicos de classificação, na avaliação 

da comunicação escrita em língua portuguesa, de acordo com os níveis descritos no quadro 

seguinte. 
 

Níveis Descritores 

1 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda 

de inteligibilidade e/ou de sentido. 

2 

Composição com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de 

pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda de 

inteligibilidade e/ou de sentido. 
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No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da 

disciplina, não é classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa. 
 

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. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 
 

DURAÇÃO 

O exame tem a duração de 90 minutos. 


