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MATRIZ (3º Ciclo) 

 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova é estruturada de modo a avaliar as competências dos examinandos nos seguintes domínios: 

 Tratamento de informação/utilização de fontes; 

 Compreensão histórica:  

1. Temporalidade   

2.  Espacialidade   

3. Contextualização; 

 Comunicação em Historia; 

 

A prova é constituída por quatro grupos. 

Cada grupo incide sobre um dos seguintes temas programáticos: 

 7º Ano – Cristãos e Muçulmanos na Península Ibérica; 

 8º Ano – O expansionismo europeu; 

 9º Ano – Hegemonia e declínio da influência europeia; 

 9º Ano – Portugal: da 1ª República à Ditadura militar 

 

Cada grupo é constituído por três itens abertos (resposta restrita e/ou composição curta) que podem 

apresentar-se subdivididos, e é introduzido por um ou mais documentos (escritos, iconográficos ou gráficos). 

A cotação da prova é de 100 pontos 

A cotação de cada grupo varia entre 20 e 30 pontos. 

 

 

2. CRITERIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

O aluno deverá responder às questões procurando: 

 Utilizar correctamente a língua materna e o vocabulário da disciplina 

 Responder com clareza e seguindo um fio condutor lógico 

 Revelar capacidade de relacionar factos e de interpretar documentos 

 Revelar competências a nível da educação para a cidadania como por exemplo, manifestar espírito 

crítico. 

 

 

3. MATERIAL A UTILIZAR 

 

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, nem de corrector. 

 

 

Época   Junho e Setembro 
Ano 
lectivo 

2010/2011 

Objecto de 
Avaliação 

Prova de Exame de Equivalência à Frequência do 3º ciclo (9º ano) 

Disciplina História – Código 19 Departamento CSH 

Modalidade da 
Prova 

Escrita Duração 90 min Tolerância  
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4. DURAÇÃO DA PROVA 

 

A prova tem a duração de 90 minutos 

 
 

 

Observações/Notas 
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