AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE
ESCOLA SECUNDÁRIA DE ERMESINDE

Informação – Exame de Equivalência à Frequência
História – Código 19 (Despacho Normativo nº 3- A/2019 de 26 de Fevereiro )
3.º Ciclo do Ensino Básico
1. Objeto de avaliação
A Prova incide sobre as aprendizagens e competências definidas para o 3º Ciclo do Ensino Básico, tendo
como referentes o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais e o Programa da
disciplina.
2. Características e estrutura
Modalidade da Prova: Escrita.
A Prova é constituída por cinco grupos. Cada grupo corresponde, respetivamente aos seguintes temas
programáticos:
Grupo I - A Herança do Mediterrâneo Antigo - O Mundo Helénico - Formação e afirmação das cidades –
estado gregas; A organização económica e social no mundo grego; Cultura, religião e arte.
Grupo II– Expansão e mudança nos séculos XV e XVI – Os novos valores europeus O expansionismo
europeu - O pioneirismo português no processo de expansão europeu;
A expansão dos Impérios Peninsulares;
O arranque da Revolução Industrial e o triunfo dos regimes liberais conservadores
Da “ Revolução Agrícola à “Revolução Industrial”.
Grupo III – A Europa e o Mundo no Limiar do Século XX -1 Apogeu e declínio da Influência Europeia Imperialismo e Colonialismo: a partilha do mundo; A 1.ª Grande Guerra
Grupo IV - Crise, Ditaduras e Democracia - A grande depressão dos anos 30; A consolidação do fascismo
nas décadas de 20 e 30; Portugal: a ditadura salazarista
A 2ª Guerra Mundial: violência e reconstrução - Da paz armada à mundialização da Guerra; As
consequências humanas, materiais e políticas da 2.ª Guerra Mundial.
Grupo V – Do Segundo Após Guerra ao Desafios dos nossos Tempos - A Guerra Fria - A perpetuação do
autoritarismo; A desagregação do Estado Novo; Portugal Democrático.
A Prova é constituída por questões:
- Objetivas, de resposta curta;
- Livres, de interpretação baseada em dados fornecidos em documentos escritos, iconográficos, mapas,
gráficos e quadros;
- Identificação da alternativa válida (Verdadeira - Falsa);
- Associação ou combinação.
-Ordenação
-Complemento
-Escolha múltipla

Cotações:
Grupo I – 15 pontos
Grupo II – 15 pontos
Grupo III – 20 pontos
Grupo IV – 40 pontos
Grupo V – 10 pontos

3. Critérios gerais de classificação
Nas respostas curtas, ou livres de interpretação, será tido em conta:
- Domínio dos conteúdos;
- Clareza e precisão dos conceitos;
- Nas questões de associação ou combinação, apenas serão cotadas as respostas em que é atribuído um
só número, letra, termo, no caso de ser o único a atribuir;
-Integração nas respostas dos dados fornecidos;
-Correção da expressão escrita, nomeadamente a construção frásica e estruturação das respostas.
Em todas as questões a cotação a atribuir será sempre um número inteiro.

4. Material
O Examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul
ou preta. Não é permitido o uso de lápis, esferográfica – lápis, nem de corretor.

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

