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INFORMAÇÃO — PROVA 

DISCIPLINA: História e Geografia de Portugal  

PROVA (Código): 05  

2.º Ciclo do Ensino Básico 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 2.º 

Ciclo da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares 

do Ensino Básico de História e Geografia de Portugal que identificam as Aprendizagens 

Essenciais a adquirir) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita 

de duração limitada. 

Nesta prova, serão avaliados os conteúdos lecionados ao longo do ciclo. 

De acordo com os documentos curriculares em vigor, os alunos devem ser capazes de 

estabelecer conexões entre diferentes conceitos. Neste sentido, a prova reflete uma visão 

integradora e articulada dos diferentes conteúdos da disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova é realizada em folha de prova oficial (da Editorial do Ministério da Educação). 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, documentos, tabelas, 

figuras e gráficos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos 

conteúdos nos documentos curriculares. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais 

do que um dos temas. 
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A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla, de associação / correspondência, 

ordenação…) e itens de construção (por exemplo, resposta curta, resposta extensa…). 

Alguns itens têm informação fornecida por meio de diferentes suportes (figuras, tabelas, textos, 

gráficos, etc.). Os dados imprescindíveis à resolução dos itens são indicados no enunciado, nos 

gráficos, nas figuras ou nas tabelas que lhe são anexadas.   

A distribuição da cotação pelos Temas/Subtemas/Conteúdos na prova apresenta-se no Quadro 

seguinte. 

Temas/Subtemas/Conteúdos Cotação 

(em pontos) 

A PENÍNSULA IBÉRICA: DOS PRIMEIROS POVOS À FORMAÇÃO DE 

PORTUGAL  

- A Península Ibérica na Europa e no mundo: elementos de compreensão 

do mapa, localização da Península Ibérica na Europa, localização de 

continentes e oceanos e orientação (rosa dos ventos)  

DO SÉCULO XIII À UNIÃO IBÉRICA E À RESTAURAÇÃO  

- Portugal nos séculos XV e XVI: Portugal: das ilhas atlânticas ao Cabo da 

Boa Esperança e a Chegada à Índia e ao Brasil  

PORTUGAL NO PASSADO  

- 1820 e o triunfo dos liberais: as invasões francesas, a Revolução Liberal 

de 1820 e a luta entre liberais e absolutistas  

PORTUGAL NO PASSADO  

- Os anos de ditadura: Salazar e o Estado Novo, a guerra colonial, o 25 de 

abril e a construção da democracia, a ação militar e popular em 25 de 

abril, a independência das colónias e a Constituição de 1976 e o 

restabelecimento da democracia 
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Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação / correspondência e de resposta curta 

podem apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento.  

 

Critérios Gerais de Classificação 
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- A objetividade. 

- Contextualização temporal e espacial. 

- Utilização de fontes. 

- Utilização de vocabulário específico da disciplina. 

- Uso de escrita legível e de boa apresentação. 

- Respostas que não respeitem o conteúdo da pergunta serão totalmente desvalorizadas. 

- Sempre que o examinando apresente duas respostas para a mesma questão, dever-se-á ter em 

conta apenas a primeira. 

- As anotações fora dos espaços específicos ou nas margens não serão tidas em conta. 

- Os itens poderão ser dos seguintes tipos:  

- Itens de resposta fechada (podendo ser de resposta curta, completamento, correspondência e 

verdadeiro/falso. 

- Itens de resposta aberta.  

- Os dados imprescindíveis à resolução dos itens são indicados no enunciado, nos mapas, nas 

figuras ou nos gráficos.  

 

Material 

- O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. 

- Não é permitida a consulta de dicionário.  

- Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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