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Ano Letivo 2020/2021 
 

INFORMAÇÃO – PROVA 
 

Prova de Equivalência à Frequência do 2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

Disciplina: História e Geografia de Portugal                                         Código: 05       

                                                                                                                             1.ª e 2.ª Fases 

Tipo de Prova: Escrita                                                                   Duração da Prova: 90 minutos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                     

 
 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2.º 

Ciclo da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2021, nomeadamente:  

 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura  

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material autorizado 

 

 
Objeto de Avaliação 
 
A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de História e Geografia de 

Portugal do Ensino Básico/Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de acordo com 

o estipulado no ponto 2 da página 4 da Carta de Solicitação n.º 1/2018, de 2 de novembro; e as 

Aprendizagens Essenciais, na interseção com o que se encontra inscrito nos demais documentos 

curriculares em vigor do 2.º Ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os seguintes domínios e 

subdomínios: 
 
 
1. DOMÍNIO DAS APTIDÕES/CAPACIDADES  
 
     Utilizar a metodologia da disciplina de História e Geografia de Portugal, nomeadamente: 
 

 Interpretar documentos de índole diversa (textos, imagens, gráficos e mapas);  
 

 Selecionar e identificar informação explícita e implícita dos documentos. 
 

     Desenvolver capacidades de comunicação, nomeadamente:  
 

 Elaborar sínteses escritas a partir da informação recolhida, com correção linguística e 
aplicando o vocabulário da disciplina.  

 
 
2.  DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS 
 
      Desenvolver a noção de multiplicidade temporal, nomeadamente: 
 

 Localizar eventos no tempo e no espaço;  
 

 Estabelecer relações entre o passado e o presente. 
 

      Desenvolver a noção de relativismo cultural, nomeadamente: 
 

 reconhecer a simultaneidade de diferentes valores e culturas.  
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

         
 

     A PENÍNSULA IBÉRICA: DOS PRIMEIROS POVOS À FORMAÇÃO DE PORTUGAL 

 Ambiente natural e primeiros povos: A Península Ibérica na Europa e no mundo; 

Características e recursos naturais da Península Ibérica. 

 Os Romanos na Península Ibérica: A conquista romana e a resistência dos povos 

ibéricos; A Península Ibérica romanizada. 

 Os Muçulmanos na Península Ibérica: a expansão muçulmana. 

 A formação do Reino de Portugal: D. Afonso Henriques e a luta pela independência; O 

reino de Portugal e do Algarve – dimensão e fronteiras. 
  

DO SÉCULO XIII AOS SÉCULOS XV E XVI 

 Portugal no século XIII e a Revolução de 1383-1385: A vida quotidiana (grupos sociais); 

A revolução de 1383-1385 (o problema da sucessão). 

 Portugal nos séculos XV e XVI: O Império Português no século XVI. 

 Da União Ibérica à Restauração: A morte de D. Sebastião e a sucessão ao trono; A 

União Ibérica e os levantamentos populares; A revolta do 1.º de dezembro de 1640 e a 

Guerra da Restauração. 
  

PORTUGAL DO SÉCULO XVIII À CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIBERAL 

 Portugal no século XVIII: a Lisboa Pombalina. 

 O Triunfo do Liberalismo: A Revolução Liberal de 1820; A luta entre liberais e 

absolutistas. 

 Portugal na segunda metade do século XIX: A modernização do país. 
  

O SÉCULO XX 

 A queda da monarquia: A crise da monarquia; A 1.ª República. 

 O Estado Novo: Salazar e o Estado Novo. 

 O 25 de abril de 1974 e o regime democrático: A ação do Movimento das Forças 

Armadas e a adesão popular; Primeiros sinais de democratização do país; A 

independência das colónias. 

 
 

Características e estrutura  

 
A prova apresenta nove grupos de itens, relativos a quatro grandes domínios. 

Os grupos têm por suporte documentos de natureza diversa, como, por exemplo, textos, imagens 

e mapas.  

Todos os itens da prova exigem a análise dos documentos apresentados e podem envolver a 

mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um dos temas do Programa. 

A prova integra itens de seleção (completamento, escolha múltipla, associação) e itens de 

construção (resposta curta, resposta restrita e resposta extensa). 
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Quadro I – Distribuição da cotação 

ANO ESCOLARIDADE DOMÍNIOS COTAÇÃO 

5.º ANO 

A PENÍNSULA IBÉRICA: DOS PRIMEIROS POVOS À 

FORMAÇÃO DE PORTUGAL (SÉC. XII) 

35% 

DO SÉCULO XIII À UNIÃO IBÉRICA E RESTAURAÇÃO 

(SÉC. XVII) 

15% 

6.º ANO 
PORTUGAL DO SÉCULO XVIII À CONSOLIDAÇÃO DA 

SOCIEDADE LIBERAL 

32% 

PORTUGAL DO SÉCULO XX 
18% 

 TOTAL 100% 

 
 
Critérios Gerais de Classificação 
 
A prova é cotada para 100 pontos percentuais, sendo a sua classificação final expressa na 

escala de níveis de 1 a 5, de acordo com a seguinte tabela. 

 
Quadro II - Classificação da Prova 

CLASSIFICAÇÃO DE 0 A 100%  Nível 

0 a 19 1 

20 a 49 2 

50 a 69 3 

70 a 89 4 

90 a 100 5 
 
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item. 

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

zero pontos. 

No âmbito das competências específicas da disciplina de História e Geografia de Portugal, 

constituem critérios gerais: 

           -  a relevância da resposta relativamente à questão formulada; 

           -  a mobilização de informação circunscrita ao assunto em análise e o domínio do 

vocabulário específico da disciplina. 

 

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 do que uma opção. Não há lugar a classificações 

intermédias.  
 

Associação/correspondência - A cotação total do item é atribuída às respostas que 

apresentem, de forma inequívoca, a única associação/correspondência integralmente correta e 

completa. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma 

associação/correspondência incorreta. 

 

Completamento - A classificação é atribuída às respostas corretas; todas as outras respostas 

são classificadas com zero pontos.  
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Itens de construção 
 
Resposta Curta - A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta 

solicitados e apresentados. O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a 

resposta seja classificada com zero pontos. 
 
Resposta Restrita - O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta 

seja classificada com zero pontos. 
 
Resposta Extensa - Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa 

integram os parâmetros coerência e pertinência da informação, estrutura e coesão. O 

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

zero pontos. 

 
 

Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

Material Autorizado 
 

Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 


