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INFORMAÇÃO – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL  maio de 2021 

Prova 05| 2021 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final de 2.º Ciclo de História e Geografia de 

Portugal, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação 

 

Nesta prova serão abordados os seguintes temas organizadores: 

A nível dos conteúdos de 5º ano 

- A Península Ibérica – Ambiente Natural e Primeiros Povos 

- Um Novo Reino chamado Portugal 

- Portugal no séc. XIII 

- Portugal nos séc. XV e XVI 

A nível dos conteúdos de 6º ano 

- Império e Monarquia Absoluta no séc. XVIII 

- 1820 e o Liberalismo 

- Portugal na 2ª metade do séc. XIX 

- A Queda da Monarquia e a 1ª República 

- O Estado Novo 

- O 25 de Abril de 1974 e o Regime Democrático 

 

Caracterização da prova 

 
A prova de exame é constituída por itens de construção e itens de seleção.  

Os itens de construção incluem: 

• Respostas curtas; 

• Respostas restritas; 

• Respostas extensas. 

Os itens de seleção incluem: 

• Respostas de escolha múltipla; 

• Respostas de associação/correspondência; 

• Respostas de ordenação 
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Critérios 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 são classificadas com zero 

pontos.  

No âmbito dos domínios específicos da disciplina de História e Geografia de Portugal, constituem 

critérios gerais:  

• A relevância da resposta relativamente à questão formulada;  

• A forma como a fonte é explorada, valorizando-se a interpretação, bem como a correta 

transcrição de excertos usados como suporte da argumentação;  

• A mobilização de informação circunscrita ao assunto em análise e o domínio do vocabulário 

específico da disciplina. 

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de 

desempenho corresponde uma dada pontuação.  

Em todos os itens da prova, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea dos domínios 

específicos da disciplina e dos domínios de comunicação escrita em língua portuguesa.  

A avaliação das capacidades de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar 

a classificação atribuída ao desempenho no domínio dos conteúdos específicos da disciplina. Esta 

valorização corresponde a cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de 

desempenho a seguir descritos:  

• Nível 1 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros 

esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

• Nível 2 

Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, cuja 

gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

• Nível 3 

Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, cuja 

gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido. 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a 

classificação a atribuir é zero pontos. Neste caso, não é classificado o desempenho no domínio da 

comunicação escrita em língua portuguesa. 
Material 

 
- Caneta; 

- Esferográfica de tinta azul ou preta; 

- (Não é permitido o uso do corretor); 

- Borracha; 

- Lápis; 

- Folha de rascunho; 

- Folha de teste. 

 

Duração 
90 minutos  


