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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL                                                                        2021 
 
Prova 05 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março) 

 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 2º 

ciclo do ensino básico da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2021. 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados 

no Programa de História e Geografia de Portugal. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova de equivalência à 

frequência: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 
Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o  Programa e as Metas Curriculares de História e Geografia de 

Portugal do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada. 

 

Caracterização da prova 

Prova escrita. 

A prova apresenta cinco grupos de itens ou questões. As questões têm como suporte um ou mais 

documentos para análise. 

ESTRUTURA DA PROVA 

 GRUPO I …………… 22 PONTOS 

Domínio: A Península Ibérica: dos primeiros Povos à Formação de Portugal 

Subdomínio: Os Muçulmanos na Península Ibérica  

Subdomínio: A formação do reino de Portugal 

 GRUPO II …………… 19 PONTOS  

Domínio: Portugal do Século XII ao Século XVII 

Subdomínio: A sociedade portuguesa no Século XIII 

http://dge.mec.pt/metascurriculares/index.php?s=directorio&pid=16
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 GRUPO III …………… 24 PONTOS 

Subdomínio: Portugal nos Séculos XIII e XIV 

 GRUPO IV …………… 13 PONTOS 

Domínio: Portugal do Século XVIII ao Século XIX 

Subdomínio: O Império português, o poder absoluto, a sociedade e a arte no Século XVIII 

 GRUPO V …………… 22 PONTOS 

Domínio: Portugal do Século XX 

Subdomínio: O Estado Novo (1933-1974) 

Subdomínio: O 25 de abril de 1974 e o regime democrático 

 TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS                                                                                            

Tipologia de itens Número de itens 

ITENS DE SELEÇÃO 

- Ordenação 

- Escolha múltipla 

- Associação/Correspondência 

 

1 

5 

1 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

- Resposta curta 

- Resposta restrita 

- Resposta extensa 

 

4 

5 

1 

 
 

Critérios gerais de classificação  

A prova é cotada para 100 pontos, sendo a classificação final convertida de acordo com o Anexo 

XII da Portaria n.º 223 – A/2018. 

De acordo com o tipo de questão formulada, na sua avaliação serão tidos em conta os seguintes 

aspetos:  

• interpretação e exploração de documentos (escritos, fotografias e gráficos); 

• uso de vocabulário e terminologia específicos da disciplina;  

• objetividade nas respostas;  

• utilização correta das seguintes competências: leitura, interpretação, explicação de conceitos, 

análise e síntese; 

• relacionação e opinião crítica; 

• correção da língua portuguesa: ortografia e sintaxe. 

A ambiguidade e/ou a ilegibilidade da resposta implicam a atribuição de 0.  

Não serão classificadas as questões respondidas a lápis.  
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 ITENS DE SELEÇÃO  

Ordenação 

A cotação total do item/questão 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. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Escolha múltipla 

A cotação total do item/questão é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Associação/Correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com a associação/ correspondência de um elemento de um 

dado conjunto com outro elemento de outro conjunto. 

 ITENS DE CONSTRUÇÃO 

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. 

As respostas podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos 

critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido e 

adequado ao solicitado e ressalvando-se sempre uma visão holística de cada resposta. 

Resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

Resposta restrita | Resposta extensa 

Na classificação das respostas ao item/questões de construção de resposta restrita e extensa 

orientada, deve ser considerada a síntese de aspetos relacionados com o tema a desenvolver e 

com a análise de dados apresentados nos documentos, tendo em consideração os critérios 

específicos de correção.  

Outro critério de classificação a atender é a correta utilização, morfológica e sintática, da língua 

portuguesa. 
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Material autorizado 

Os alunos apenas podem 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.  

 

Aprovada pelo Conselho Pedagógico a 05 de maio de 2021 

Afixada e publicada no site do agrupamento a 07 de maio de 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


