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Informação-Prova – Prova de Equivalência à Frequência 

                        Disciplina de História e Geografia de Portugal               

    2 º Ciclo do Ensino Básico  

Ano letivo 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova do 2º ciclo do ensino básico da 

disciplina de História E Geografia, a realizar este ano letivo de 2019/2020 pelos alunos que se 

encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, 

para os níveis de ensino ainda abrangidos por este normativo, com as devidas atualizações ocorridas, 

bem como tendo em conta a Portaria n.º223-A/2018, de 3 de agosto, a Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de 

agosto e a Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto para os anos abrangidos pelas novas matrizes 

curriculares e, tendo em atenção o Decreto-Lei n.º 54, de 6 de julho para todos os ciclos e níveis de 

ensino. Devem também ser consideradas as indicações constantes do Despacho Normativo nº 3-A/2020 

de 05 de março, do Despacho Normativo n.º 5754-A/2019 de 18 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 

14-G/2020, de 13 de abril e, também, o Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril e Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho e demais legislação complementar. ------------------------------------------------------------ 

A prova permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das aptidões/capacidades e do domínio dos 

conhecimentos associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no âmbito do Programa da 

disciplina. As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no sentido de 

serem passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

1 Objeto da avaliação: a prova tem por referencia os conteúdos / metas do programa da disciplina de 

História e Geografia de Portugal do ensino básico em vigor no corrente ano letivo. 
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2. Caraterização da Prova: A prova de História e Geografia de Portugal é escrita e é constituída por 4 

grupos de resolução obrigatória. A estrutura da prova sintetiza-se nos seguintes grupos: 

Objetivos Gerais 

A – DOMÍNIO DAS APTIDÕES E CAPACIDADES 

Utilizar a METODOLOGIA ESPECÍFICA DA HISTÓRIA, nomeadamente: 

•Interpretar diferentes tipos de imagens e documentos escritos; 

•Selecionar informação fundamental dos documentos; 

•Identificar e aplicar corretamente os conceitos. 

Desenvolver capacidades de COMUNICAÇÃO, nomeadamente: 

•Elaborar textos lógicos revelando domínio da Língua Portuguesa. 

•Expor claramente ideias aplicando o vocabulário específico da disciplina. 

B – DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS 

• Compreensão Histórica: 

       Temporalidade/Espacialidade: 

       Situar no tempo e no espaço acontecimentos. 

       Contextualização: 

      Manifestar conhecimentos tácitos; 

      Evidenciar acontecimentos relevantes para os processos históricos; 

      Distinguir diferentes causas e consequências de factos e acontecimentos; 

      Relacionar e comparar acontecimentos históricos. 

 

     Conteúdos/Temas  

     UM NOVO REINO CHAMADO PORTUGAL: 

Conhecer acontecimentos que produziram mudanças significativas no território do Condado     

Portucalense e do reino de Portugal;  

    A CRISE DO SÉC. XIV: 

Conhecer as causas da crise e os problemas da morte de D. Fernando e da sucessão ao trono. 



Página 3 de 5 

 

PORTUGAL NOS SÉC. XV E XVI: 

Identificar a ação impulsionadora do Infante D. Henrique; 

Relacionar os progressos técnicos e científicos e o prosseguimento das descobertas; 

Identificar as dificuldades e a importância do objetivo de D. João II; 

Compreender a importância do Tratado de Tordesilhas; 

Fazer referência às grandes descobertas do reinado de D. Manuel I, localizando-as no tempo e no espaço. 

 

OS ANOS DA DITADURA E O 25 DE ABRIL: 

Identificar os mecanismos de repressão e restrições à liberdade; 

Reconhecer o 25 de Abril como o acontecimento que restaurou a democracia em Portugal 

Conhecer os países africanos formados após a revolução  

 

3. Caracterização da prova 

A prova apresenta quatro grupos de itens. 

A soma das pontuações dos Grupos I, II e III, que integram temas do 5º ano de escolaridade, é de 20, 25 

e 30 pontos respetivamente. A soma da pontuação do Grupo IV, que integra um tema do 6º ano, é de 

25 pontos. 

Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção. 

Todos os itens têm por suporte um ou mais documentos. 

A prova pode incluir itens da tipologia descrita no quadro seguinte. 

 

Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

 escolha múltipla 

 associação/correspondência 

 ordenação 

6 a 12 1 a 7 

Itens de construção 

 resposta curta 

 resposta restrita 

 resposta extensa 

6 a 12 

 
2 a 15 
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4 – Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos da classificação apresentados para cada item e é apresentado por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 

 

Itens de seleção 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 
correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção incorreta ou mais 
que uma opção. 

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 
associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um 
elemento do outro conjunto. 

ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja 
integralmente correta e completa. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja 
apresentada uma sequência incorreta, ou seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência 
solicitada.  

Não há lugar a classificações intermédias.  

Itens de construção  

RESPOSTA CURTA  

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

 

RESPOSTA RESTRITA/RESPOSTA EXTENSA 

Os critérios de classificação destas respostas apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 

No desenvolvimento dos conteúdos são considerados os seguintes aspetos: 

• Expressão escrita com clareza e correção; 

• Capacidade de síntese; 

• Utilização de vocabulário específico da disciplina; 

• Coordenação de ideias ao longo do desenvolvimento da resposta; 
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• Utilização de forma correta dos documentos presentes no enunciado. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 

 

5 – Material 

Os alunos apenas podem 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. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6 – Duração 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


