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Ano Letivo 
2021/2022 

Informação Prova - Prova de Equivalência à Frequência 
(De acordo com a Secção III, Capítulo II, Art.º 22º do Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março de 2022) 

Curso(s)/Componente de Formação: 
  

 X Científico-Humanístico   Geral X Específica 
  

Código de Prova: _____ Disciplina: História, Culturas e Democracia 

Tipo de Prova: 

 

 X Escrita  Oral  Prática 
 

Ano(s) de Escolaridade: 
  

  11º ano X 12º ano 
 

Duração da Prova Escrita: 90  min Duração da Prova Oral: --- min 

Duração da Prova Prática: --- min Tolerância: --- min  
 

 
 
OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
A prova, de natureza escrita, tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais da disciplina de História, 

Culturas e Democracia. 

 

TEMA 1 - A HISTÓRIA FAZ-SE COM CRITÉRIO 

Distinguir diversos tipos de fontes históricas (escritas, orais, audiovisuais, 

iconográficas, biofísicas, artefactos …). 

Aplicar as técnicas de questionamento de fontes históricas (Onde? Quando? Quem? 

Como? Para quê?). 

Avaliar a relevância das fontes fidedignas para a construção do conhecimento 

histórico. 

Recolher e selecionar dados relevantes de fontes históricas para os contextos espácio-

temporais em análise. 

Comparar diferentes perspetivas existentes sobre um mesmo acontecimento a partir 

de fontes históricas. 

Organizar, de forma sistematizada e autónoma, a informação recolhida das fontes. 

Identificar/aplicar os conceitos: narrativa histórica, fonte histórica. 
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TEMA 2 - “GLOCAL” E CONSCIÊNCIA PATRIMONIAL 

Reconhecer a diversidade patrimonial. 

Caracterizar as permanências e as mudanças nos vestígios patrimoniais. 

Compreender o(s) património(s) como herança cultural das comunidades dominantes 

e minoritárias. 

Articular o(s) património(s) nos seus diversos contextos, do local ao global. 

Identificar diversos tipos de fontes patrimoniais (materiais e imateriais).  

Explicitar os vestígios patrimoniais como fontes para a compreensão da permanência e 

mudança. 

Identificar/aplicar os conceitos: património, cultura, consciência patrimonial, 

identidade(s), interculturalidade. 

 

TEMA 3 - PASSADOS DOLOROSOS NA HISTÓRIA 

Inferir, a partir do cruzamento de fontes diversas, a multi-perspetiva na explicação 

histórica.  

Reconhecer a importância do estudo desta temática para se evitar o esquecimento e 

os revisionismos.  

Inscrever os passados dolorosos numa cultura democrática inter e transgeracional.  

Distinguir passados sensíveis relevantes para a compreensão do tempo presente – 

Genocídio do Ruanda/ Holocausto. 

Reconhecer a importância das memórias individuais e coletivas para o conhecimento 

dos passados dolorosos.  

Selecionar informação recolhida em fontes diversificadas (testemunhos orais e 

escritos, registos fotográficos e audiovisuais, etc.) que evidenciem questões 

socialmente vivas. 

Identificar/aplicar os conceitos: passados dolorosos, questões socialmente vivas, 

responsabilidade transgeracional, memória, cultura democrática, escravatura, limpeza 

étnica, massacre, genocídio. 
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TEMA 4 - HISTÓRIA E TEMPO PRESENTE 

Reconhecer fenómenos continuados que marcam o tempo presente – Origem e 

perpetuação da NATO; União Europeia e o seu papel interventivo na atualidade; 

Guerra na Ucrânia (2022). 

Analisar fontes aferindo a sua credibilidade para a construção do conhecimento.  

Construir hipóteses explicativas e sustentadas que promovam a compreensão das 

grandes questões da atualidade.  

Apresentar propostas estruturadas e adequadas ao exercício de uma cidadania 

interventiva. 

Mobilizar um pensamento crítico fundamentado para a consolidação de uma cultura 

democrática. 

Analisar as implicações destes processos para o dia a dia das populações.  

Identificar/aplicar os conceitos: migração, alterações climáticas, nacionalismo, 

populismo, fundamentalismo. 

 

CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURA DA PROVA 

 
A prova inclui itens de seleção (associação) e itens de construção (resposta restrita, 

resposta curta e resposta extensa). 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, imagens, 

mapas, tabelas e gráficos. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens 

relativas a mais do que um dos domínios das Aprendizagens Essenciais. 

 
A prova é constituída por 4 grupos e cotada para 200 pontos. 
 

Conteúdos Cotação 
(em pontos) 

Grupo I - Tema 1 85 
Grupo II - Tema 2 35 
Grupo III -Tema 3 40 
Grupo IV - Tema 4 40 
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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 apresentados para cada item. 

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

com zero pontos. As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por 

níveis de desempenho, de acordo com os critérios específicos. A cada nível de 

desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nas respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a não integração de 

aspetos relacionados com a informação contida nos documentos constitui fator de 

desvalorização, implicando a atribuição de pontuações correspondentes a níveis de 

desempenho abaixo do nível em que a resposta seria enquadrada se tal integração 

fosse feita. 

 
 
DURAÇÃO DA PROVA 
 
A prova terá a duração de noventa minutos, sem direito a tempo suplementar de 

tolerância. 

 

 
 
MATERIAL AUTORIZADO 
 
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta. 

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

(modelo oficial). 

 

 
Data de publicação: 
26 de abril de 2022 


