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INFORMAÇÃO PROVA – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA (PEF) 

HISTÓRIA (19)                                                                      MAIO DE 2019 

 
Prova de 2019 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

O presente documento visa divulgar informações da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de História, a realizar em 2019 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo 

artigo n.º 14 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa/ Metas Curriculares da disciplina.  

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
 

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura da prova;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material;  

• Duração.  

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre a 

prova que irão realizar.  

 

1. Objeto de Avaliação 
 

 Os gregos no século V a. C. 

- A organização económica e social no mundo grego- o caso ateniense. 

- Cultura, religião e arte. 

 O expansionismo europeu 
 
- O pioneirismo português na expansão europeia. 
 

- A expansão dos Impérios Peninsulares. 
 

 Absolutismo e Mercantilismo numa sociedade de ordens 
 
          - O Antigo Regime na Europa. 
 

 Portugal: da 1ª República à Ditadura Militar 
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2. Características e estrutura da prova 

    - As realizações e dificuldades da 1ªRepública. 
 

 Sociedade e cultura num mundo em mudança 
 
- Mutações na estrutura social e nos costumes.  
- Alterações do código moral e social. 

 

 Crise, Ditaduras e Democracia na década de 30 
 
- As ditaduras nas décadas de 1920 e 1930. 

  

 A 2ª Guerra Mundial: violência e reconstrução 
 

- A origem, o decorrer e o desfecho da 2.ª Guerra Mundial 
 

 O Mundo saído da Guerra 
 
- O antagonismo entre os dois blocos – a Guerra Fria 

 

Tipologia de itens 
 

  

 Itens de resposta restrita, com cotação diferenciada de acordo com o tipo de tarefa solicitada, 

que podem exigir: 

 A contextualização cronológica e espacial da informação; 

 O estabelecimento de relações entre a informação presente nas fontes e a problemática 

organizadora do conjunto; 

 A mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas. 

 

•   Itens de resposta extensa exigem uma resposta desenvolvida, de acordo com tópicos de 

orientação temática e têm por suporte documentos de natureza diversa. 

 

 

 Estrutura 
 
• A prova apresenta três grupos de itens. 
 
•. Nos dois primeiros grupos, o aluno pode optar por um dos itens apresentados. 
 
• No terceiro grupo, os itens são de resposta obrigatória. 
 
• Todos os grupos têm por suporte documentos de natureza diversa (textos, imagens, mapas…) 
 
• Todos os itens da prova exigem a análise dos documentos apresentados 
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3. Critérios gerais de classificação 
 

• Domínio dos conhecimentos; 

• Aplicação correta de conceitos; 

• Interpretação de documentos; 

•  Uso de vocabulário específico da disciplina; 

• Correção da expressão escrita (ortografia e sintaxe). 

 A avaliação da comunicação escrita contribui para valorizar a classificação atribuída ao 
desempenho no domínio específico da disciplina. Esta valorização corresponde a cerca de 10% da 
cotação do item 
 

4. Material 
 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta            

5. Duração  
 

A prova tem a duração de 90 minutos.  
 

 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 15 de Maio de 2019 


