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INFORMAÇÃO PROVA | 2021 | EQUIVALÊNCIA À FREQUENCIA 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

 Prova Nº 05   

2.º Ciclo do Ensino Básico                                            Despacho normativo nº 10-A/2021 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 

2.º ciclo do ensino básico da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 

2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material utilizado 

• Duração 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais da disciplina de História e 

Geografia de Portugal do Ensino Básico, em articulação com o Perfil do Aluno à saída da 

Escolaridade Obrigatória, permitindo avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova Escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios: 

• Tratamento de Informação / Utilização de Fontes; 

• Compreensão Histórica: Temporalidade; 

• Compreensão Histórica: Espacialidade; 

• Compreensão Histórica: Contextualização; 

• Comunicação em História. 

Relativamente aos conteúdos, a prova apenas integrará itens relativos aos temas e subtemas 

a seguir apresentados: 

• Tema B: A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal (Século 

XII): 

✓ B4. A formação do Reino de Portugal. 

• Tema C: Portugal do século XIII ao século XVII: 

✓ C2. Portugal nos séculos XV e XVI. 

• Tema D: Portugal do século XVIII ao século XIX: 

✓ D2. A Revolução Francesa de 1789 e os seus reflexos em Portugal. 

• Tema E: Portugal do século XX: 

✓ E2. O Estado Novo (1933-1974) 
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova apresenta quatro grupos de itens. 

Os grupos podem integrar itens de seleção, de construção ou de completamento. 

A maioria dos grupos tem por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 

Os grupos testam os seguintes domínios: Tratamento de Informação / Utilização de Fontes; 

Compreensão Histórica: Temporalidade; Compreensão Histórica: Espacialidade; 

Compreensão Histórica: Contextualização e Comunicação em História. 

A prova realiza-se na própria folha do enunciado. 

A sequência dos intens pode não corresponder à sequência dos temas do programa ou à 
sequência dos conteúdos. 
 
A prova é cotada para 100 pontos. 
 
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

 

Domínios 
Cotação 

 (em pontos) 

Tratamento de Informação / Utilização de Fontes. 20 

Compreensão Histórica: Temporalidade. 20 

Compreensão Histórica: Espacialidade. 20 

Compreensão Histórica: Contextualização. 20 

Comunicação em História. 20 
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A valorização dos Temas/Subtemas na prova apresenta-se no Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Valorização dos Temas/Subtemas 

 

Grupos Temas/Subtemas 
Cotação 

 (em 
pontos) 

I A Formação do Reino de Portugal. 14 

II Portugal nos séculos XV e XVI. 43 

III A Revolução Francesa de 1789 e os seus reflexos em Portugal. 23 

IV O Estado Novo. 20 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 3. 

Quadro 3 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens 
Nº de 
itens 

Cotação por 
item 

ITENS DE SELEÇÃO 

 
 
Escolha múltipla 

Ordenação 

 
 

1-4 

 
3 a 5 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 
Resposta restrita 
Resposta extensa 

 
 

1-19 
 
 

 
2-16 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

- Rigor do conhecimento científico relativamente à realidade histórica nacional.  

- Localização e enquadramento precisos dos acontecimentos no tempo.  

- Utilização adequada das fontes.  
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- Elaboração de respostas logicamente estruturadas: estruturar a frase e o parágrafo de 
forma clara e coerente; encadear logicamente a sequência dos assuntos; utilizar o 
vocabulário de forma adequada.   

 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 são classificadas com zero pontos. 

MATERIAL UTILIZADO 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 
indelével, azul ou preta. 

Não é permitido corretor. 

Os alunos respondem no enunciado da prova.  

 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 


