Informação-Prova de Equivalência à Frequência
Prova de Equivalência à Frequência de
História e Geografia de Portugal

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

Prova 05 | 2021
Modalidade: Prova Escrita
________________________________________________________________________________________________________________________________

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da disciplina de História
e Geografia de Portugal, a realizar em 2021, nomeadamente:


Objeto de avaliação



Caracterização da prova



Critérios gerais de classificação



Material



Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência as aprendizagens essenciais de História e Geografia de Portugal do 2.º ciclo (5.º e 6.º
ano) do Ensino Básico em vigor.

Caracterização da prova
A prova apresenta cinco grupos de itens que permitem avaliar as competências gerais da disciplina:


Tratamento de informação/Utilização de fontes;



Compreensão histórica: temporalidade, espacialidade e contextualização;



Comunicação em História.

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro seguinte:
Valorização dos
domínios/conteúdos
Tema A – A Península Ibérica:
dos primeiros povos à
formação de Portugal (século
XII)
1º Subtema: Ambiente natural e
primeiros povos

Tipologia de itens
5 itens de resposta
restrita

Cotação
(em pontos)

21 pontos

Critérios gerais de
correção
 domínio dos
conteúdos;
 localização dos
acontecimentos no

2º Subtema: Os Romanos na
Península Ibérica

2 itens de resposta
restrita
1 item de resposta
extensa
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Valorização dos
domínios/conteúdos

Tipologia de itens

Cotação
(em pontos)

Critérios gerais de
correção

 compreensão e
Tema B – Do séc. XIII à União
Ibérica e Restauração (século
XVIII)
3º Subtema: Portugal nos séculos
XV e XVI

Tema C – Do Portugal do
século XVIII à consolidação da
sociedade liberal
2º Subtema: 1820 e o Liberalismo

aplicação de
2 itens de resposta
restrita
2 itens de resposta
extensa

conceitos específicos
24 pontos

da disciplina;
 clareza na
organização das

1 itens de resposta
extensa
3 itens de resposta
restrita

23 pontos

respostas;
 utilização dos dados
fornecidos pelos

Tema D - O Século XX
3º Subtema: O 25 de Abril de 1974 e
o regime democrático

1 item de resposta
restrita
1 item de resposta
extensa
1 item de resposta
curta

Total

documentos;

20 pontos

100 pontos

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 e é expressa por um número inteiro.

Material
Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso do corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância.
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