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INFORMAÇÃO-PROVA        

História e Geografia de Portugal 2019 

Prova 05 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

Prova de Equivalência à Frequência 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de equivalência à frequência 

da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2019, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios de classificação 

• Material 

• Duração 

	  

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de História e Geografia de Portugal para o 2.º Ciclo 

do Ensino Básico, o respetivo Currículo Nacional e as Aprendizagens Essenciais, com vista à 

consecução do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

A prova desta disciplina permite avaliar aprendizagens essenciais e conteúdos, 

enquadrados em domínios do programa, passíveis de avaliação em prova escrita de duração 

limitada.  

 

A prova apenas integra itens relativos aos conteúdos do 5.º e do 6.ºano a seguir 

apresentados.  
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A PENÍNSULA IBÉRICA: LOCALIZAÇÃO E QUADRO NATURAL 

• A Península Ibérica – localização 
 

A PENÍNSULA IBÉRICA: DOS PRIMEIROS POVOS À FORMAÇÃO DE PORTUGAL 
(século XII) 

• As Primeiras Comunidades Humanas da Península Ibérica 

• A Formação do Reino de Portugal 

 

PORTUGAL DO SÉCULO XIII AO SÉCULO XVII 

• Portugal nos séculos XIII e XIV 

• Portugal nos séculos XV e XVI 

 

PORTUGAL DO SÉCULO XVIII AO SÉCULO XIX 

• Lisboa Pombalina e a ação do Marquês de Pombal 

• A revolução francesa de 1789 e os seus reflexos em Portugal 

• Portugal na segunda metade do século XIX 

 

PORTUGAL DO SÉCULO XX 

• Da revolução republicana de 1910 à ditadura militar de 1926 

• O Estado Novo (1933-1974) 

• O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático 

 

2. Caracterização da prova 

A prova é constituída por quatro grupos e cada um integra seis questões. Cada grupo 

integra três questões de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e 

ordenação) e três questões de construção (resposta curta e restrita), conforme a 

descrição abaixo apresentada.    
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                         Quadro 1 — Tipologia, número de questões e cotação 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os grupos têm por suporte documentos de natureza diversa, cuja análise é 

recomendada. 

Os alunos não respondem no enunciado da prova. As respostas são registadas em folha 

própria, previamente distribuída. 

 
3. 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 questão e é expressa por um 

número inteiro. 

 

Constituem critérios gerais de avaliação: 

— a estruturação e clareza da resposta relativamente à questão formulada; 

— a interpretação dos documentos, identificando  ideias principais e o contexto histórico 

em que se integram;  

— em questões de ordenação cronológica, um item errado invalida a totalidade da 

resposta; 

— a utilização adequada de conceitos e do vocabulário específico da disciplina. 

 

Tipologia de questões 
Número de 
questões 

Cotação por 
questão (em 

pontos 
percentuais) 

Questões de Seleção 

▪ escolha múltipla 

▪ associação/correspondência 

  completamento 

▪ ordenação 

12 (3 por grupo) 3 a 6 

Questões de Construção 

▪ resposta curta 

▪ resposta restrita 

12 (3 por grupo) 4 a 8 



	  

 Maio de 2019 
Prova 05 4/4 
	  

 

Em todas as questões da prova, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea 

das aprendizagens essenciais específicas da disciplina e das exigidas no âmbito da 

comunicação escrita em língua portuguesa. 

4. Material 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


