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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência, do 2.º ciclo do en-

sino básico, da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Material; 

 Duração; 

 Critérios gerais de classificação.  
 

 

Objeto de Avaliação 
 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Aprendizagens Essenciais do 2.º ciclo do 

Ensino Básico, na disciplina de História e Geografia de Portugal) e permite avaliar a aprendizagem passível 

de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios/subdomínios seguintes:  

 

I Grupo – 5.º ano 
 

Domínio - A Península Ibérica: Localização e quadro natural 

               - A Península Ibérica - Localização 

               - A Península Ibérica – quadro natural 

 
 

II Grupo 

Domínio – A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal 

                - Os primeiros povos na Península 

                - Os romanos na Península Ibérica 

                - Os muçulmanos na Península Ibérica 

                - A formação do reino de Portugal 
 

III Grupo 

Domínio – Portugal do século XIII ao século XVII 

                - Portugal no século XIII 

                - 1383-85 – Um tempo de revolução 

                - Portugal nos séculos XV e XVI 

                - Da União Ibérica à Restauração 
 

              

IV Grupo – 6.º ano 

Domínio - Portugal do século XVIII ao século XIX 

               - Portugal no século XVIII 

               - O triunfo do liberalismo 

               - Portugal na segunda metade do século XIX 
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V Grupo 

Domínio – 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 

                
 

VI Grupo 

Domínio – Portugal Hoje 

               - A população Portuguesa 

               - Os lugares onde vivemos 

               - As atividades económicas que desenvolvemos 

               - Como ocupamos os tempos livres 

               - O mundo mais perto de nós 

 

 
 

Caracterização da Prova 
 

A respostas são registadas no enunciado da prova. 

 

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

 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios ou dos respetivos conteúdos no 

programa e nos documentos orientadores. 

 

Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios. 

 

A prova integra itens de seleção (por exemplo, de escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, de 

resposta restrita). 
 

 

 

Material 
  

O aluno deve ser portador de:  

 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. 
 

No final do tempo previsto para a realização da prova, o aluno pode sair. 
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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, previsto na grelha de 

classificação. 

 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada 

se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) res-

posta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente em 

maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de dois pontos. 

 

 Itens de seleção 
 

ESCOLHA MÚLTIPLA / VERDADEIRO-FALSO 

A cotação total do item só 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. 

 

ORDENAÇÃO 

A cotação da questão depende da total e correta ordenação de todos os itens.  

 

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados por ní-

veis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

 

 Itens de construção 
 

Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, 

uma dada pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem 

dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em conside-

ração. 
 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e/ou as 

expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja cientifica-

mente válido e adequado ao solicitado.  

 

RESPOSTA CURTA 

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

por níveis de desempenho. 
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Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho, as 

respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são classificadas 

com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias. 
 

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

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 atri-

buída a classificação de zero pontos. 

 

RESPOSTA RESTRITA 

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

níveis de desempenho. 

 

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

 

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 atri-

buída a classificação de zero pontos. 


