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Ano letivo de 2019-2020  

Informação-prova 
Prova de Equivalência à Frequência 

Prova escrita 
NOME DA DISCIPLINA Código da prova: 19   

3.º Ciclo do Ensino Básico 
Duração da prova:   90    minutos  

Tolerância:    0    minutos 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho;   Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril;   Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;   Despacho normativo 
n.º 3-A/2020, de 5 de março;  Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de  13 de abril 

 

1.   Objeto de avaliação 

Tema A – Das Sociedades Recolectoras às Primeiras Civilizações.  

Tema E – Expansão e Mudanças nos séculos XV e XVI. 

Tema I – A Europa e o Mundo no Limiar do Século XX. 

Tema J – Da Grande Depressão à 2ª Guerra Mundial. 

A prova tem a classificação de 100 pontos. 

 

2. Características e estrutura 

A prova é escrita e composta por quatro grupos. Cada grupo tem a classificação de 25 pontos e, é 

constituído por três questões abertas e uma questão fechada. A escala de classificação é de 0 a 100 

pontos. 

 

3. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  

As respostas ilegíveis 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.  

Só serão consideradas corretas as grafias que seguirem o que se encontra previsto  

no Acordo Ortográfico  atualmente em vigor. 
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Itens de seleção (questão fechada) 

Nos itens de afirmação verdadeira/falsa, 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. 

Nos itens de associação, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos.  

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida deve ser considerada 

equivalente à indicação da letra ou do número correspondente. 

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. 

Itens de construção (questão aberta) 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. 

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

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. 

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes dos critérios 

específicos de classificação devem ser classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que 

os apresentam, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e 

enquadrado pelos documentos curriculares de referência.  

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita têm em conta, além dos 

tópicos de resposta apresentados, a organização dos conteúdos, a utilização da terminologia 

específica da disciplina e a integração da informação contida nos documentos. 

Caso as respostas contenham elementos contraditórios, apenas são considerados para efeito de 

classificação os aspetos que não apresentem esses elementos.  

As respostas aos itens que apresentem erros científicos graves, como, por exemplo, a total 

descontextualização do tempo histórico, são classificadas com zero pontos.  

 

4. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

5. Material autorizado 

Caneta azul ou preta. 

Não é permitida a utilização de corretores.  


