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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL        2022 

PROVA 05 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 7-A/2022, artigo 22.º.)  

A                                                                                                                                                                                               h 

  

 

O presente documento divulga a 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 2022, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Duração; 

• Material autorizado. 

 

 Objeto de avaliação                                                       

A prova de equivalência à frequência de História e Geografia de Portugal tem por referência as 

Aprendizagens Essenciais (AE) em vigor, para o 2.º ciclo do ensino básico. 

A prova permite avaliar as aprendizagens associadas aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, 

no âmbito da disciplina. Os domínios foram selecionados e formulados no sentido de serem passíveis 

de avaliação em prova escrita de duração limitada.  

Relativamente aos domínios previstos nas AE, a prova apenas integrará itens relativos aos domínios e 

subdomínios apresentados nesta informação.  

 

OBJETIVOS GERAIS: 

Utilizar a METODOLOGIA ESPECÍFICA DA HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL, nomeadamente: 

• Observar, descrever e interpretar imagens e documentos iconográficos; 

• Ler e interpretar textos e documentos escritos; 

• Ler, interpretar e completar mapas. 

Desenvolver capacidades de COMUNICAÇÃO, nomeadamente: 

•  Interpretar questões e responder por escrito, utilizando corretamente o vocabulário 

específico da disciplina; 

• Interpretar mapas e imagens. 
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Desenvolver a noção de temporalidade, nomeadamente: 

• Ordenar factos/acontecimentos. 

• Estabelecer relações passado/presente. 

Desenvolver a noção de espacialidade, nomeadamente: 

• Interpretar e completar mapas… 

Desenvolver a noção de contextualização, nomeadamente: 

• Observar e interpretar documentos. 

• Identificar sociedades em vários domínios. 

 

 Características e estrutura da prova 

DOMÍNIOS:  

5.º ano 

A PENÍNSULA IBÉRICA: LOCALIZAÇÃO E QUADRO NATURAL 

- A Península Ibérica-localização; 

A PENÍNSULA IBÉRICA: DOS PRIMEIROS POVOS À FORMAÇÃO DE PORTUGAL 

- A formação do reino de Portugal; 

 PORTUGAL DO SÉCULO XIII AO SÉCULO XVII 

- Portugal nos séculos XV E XVI. 

6.º ano 

PORTUGAL DO SÉCULO XX 

- A Revolução Republicana; 

 - Os anos da ditadura; 

 - O 25 de Abril de 1974 e a construção da democracia até à atualidade. 
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A prova apresenta quatro grupos de itens. 

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

Todos os grupos têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 

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  

• Ordenação  

• Associação/correspondência  

• Preenchimento de espaços   
 

 
 

10 a 14 

 
 

1 - 10 

 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 

• Resposta curta  

• Resposta restrita  
 

 
 

1 a 5 

 
 

4 - 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. 

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 mais do que uma opção. 
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Nas questões que exijam mais do que uma opção, a classificação é atribuída de acordo com o nível 

de desempenho. 

  

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; 

– 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. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. 

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

pontos. 

 

RESPOSTA RESTRITA 

 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. 
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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, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

 

  Material autorizado 

Os alunos apenas podem usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de lapiseira, nem de corretor. 

 

 


