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INFORMAÇÃO-PROVA 

História e Geografia de Portugal                                                 2020 

Prova 05  

2.o Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 

básico da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova de equivalência tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa,   Metas Curriculares 

e Aprendizagens Essenciais   Programa e Aprendizagens Essenciais) de História e Geografia de Portugal do 2.º ciclo 

do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

nomeadamente: 

– o tratamento da temporalidade e do espaço; 

– a análise de fontes históricas; 

– a utilização de conceitos específicos - comunicação em História. 

 

Caracterização da prova 

A prova apresenta cinco grupos de itens.  

Cada um dos grupos tem como suporte um ou mais documentos para análise.  

A prova inclui itens de construção (resposta restrita e/ou composição curta) e itens de seleção (escolha múltipla, 

ordenação, verdadeiro/falso e associação/correspondência). Alguns itens de resposta curta podem apresentar-se 

sob a forma de tarefas de completamento. 

As respostas são dadas no enunciado.  

A prova é cotada para 100 pontos.  

A distribuição de itens por domínio/subdomínio apresenta-se no Quadro 1.  

 

 
       Agrupamento de Escolas Rio Tinto nº 3 
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Quadro 1 – Itens por domínio/subdomínio. 

Ano Domínios/Subdomínios 
 
Número de itens 

 

 

5.º Ano 

Grupo I - A Península Ibérica: Localização e Quadro Natural 

    • A Península Ibérica – localização 

    • A Península Ibérica – Quadro Natural 

4 - 6 

Grupo II - A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de 

Portugal (séc. XII) 

   • A formação do reino de Portugal 

2 - 4 

Grupo III - Portugal do século XIII ao século XVII 

   • Portugal nos séculos XV e XVI 
4 - 6 

 

6.º Ano 

Grupo IV - Portugal do século XVIII ao século XIX 

  • O triunfo do liberalismo 
4 - 6 

Grupo V - Portugal do século XX 

• Os anos de ditadura (Estado Novo) 

• O 25 de abril de 1974 e o regime democrático                 

8 - 10 

 

Critérios gerais de classificação 

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

classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas serão consideradas nulas, atribuindo-se 

zero pontos. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) 

que não deseja classificada(s), a classificação será zero pontos. 

 

ITENS DE SELEÇÃO: 

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; 

– seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

 
 Escolha múltipla 

Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correta. As respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. Também deve ser atribuída a classificação de zero pontos às respostas em que seja 

apresentada mais do que uma opção (ainda que nelas esteja incluída a opção correta).  
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Associação/Correspondência 

A cotação será a soma da pontuação atribuída a cada associação/correspondência correta. A cada item 

corresponde uma única associação. 

 
Verdadeiro/Falso  

Nos itens de verdadeiro/falso, a classificação a atribuir tem em conta o nível de desempenho revelado na 

resposta. Nos itens de verdadeiro/falso, são classificadas com zero pontos as respostas em que todas as 

afirmações sejam avaliadas como verdadeiras ou como falsas.  

Não são classificadas as afirmações: 

 – consideradas simultaneamente verdadeiras e falsas; 

 – com o número do item, a letra da afirmação e/ou a sua classificação (V/F) ilegíveis. 

 
Itens de construção 

Os critérios de classificação dos itens de construção podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de construção em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de 

desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias. 

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos ou se 

apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a 

classificação de zero pontos.  

Serão contemplados como fatores de desvalorização:  

– a não utilização adequada de conceitos específicos da disciplina.  

– a utilização da língua portuguesa de forma pouco clara e correta.  

– a má estruturação da resposta de acordo com o solicitado.  

– a falta de conhecimento de factos e acontecimentos históricos.  

– a incorreta interpretação/análise dos documentos apresentados.  

 

Material 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração  

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


