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2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de Julho 

Informação - Prova 

  Data: 20 de maio de 2021 

 

1. Objeto de avaliação 

    A prova de equivalência à frequência de História e Geografia de Portugal tem como objeto as 

Aprendizagens Essenciais do 2.º ciclo, com especial enfoque nas áreas de competência inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória incidindo nos domínios A, B, C, D e E do 

Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

 

2. Características e estrutura 

 

    A prova de equivalência é composta por uma prova escrita, sendo todos os itens de resposta 

obrigatória. Todas as respostas devem ser dadas no enunciado da prova e apresentadas de forma clara e 

legível nos espaços reservados para o efeito. 

    As questões que constituem a prova são diversificadas, de acordo com as aprendizagens que se 

pretendem avaliar, do tipo correspondência/associação, seleção/escolha múltipla, resposta curta, restrita 

e extensa.  

     No enunciado são indicados todos os dados imprescindíveis para a correta resolução de cada 

questão. 

     Os itens /grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos – textos, mapas, imagens 

ou figuras. 

    A cotação da prova é de 100 pontos. Cada grupo tem a cotação de 20 pontos. 
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Estrutura da prova  

 

DOMÍNIOS 

(Conteúdos do 5.º ano de escolaridade) 

 A PENÍNSULA IBÉRICA – LOCALIZAÇÃO E QUADRO NATURAL 

A Península Ibérica – Localização 

A Península Ibérica – Quadro Natural 

(Conteúdos do 5.º ano de escolaridade) 

A PENÍNSULA IBÉRICA: DOS PRIMEIROS POVOS À FORMAÇÃO DE PORTUGAL 

A Formação do Reino de Portugal 

(Conteúdos do 5.º ano de escolaridade) 

PORTUGAL DO SÉCULO XIII AO SÉCULO XVII 

Portugal nos séculos XIII e XIV 

(Conteúdos do 6.º ano de escolaridade) 

PORTUGAL DO SÉCULO XVIII AO SÉCULO XIX 

O império português, o poder absoluto, a sociedade de ordens e a arte no século XVIII 

(Conteúdos do 6.º ano de escolaridade) 

PORTUGAL DO SÉCULO XX 

O Estado Novo (1933-1974) 

O 25 de abril de 1974 e o regime democrático 

 

 

3. Critérios de classificação 

 

    As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em números e resultam da aplicação dos 

critérios gerais e dos critérios específicos de classificação. 
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    As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. Nos itens em que existem espaços de 

resposta, se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só a primeira será classificada.            

Nos itens de correspondência/associação, se forem apresentados vários números ou expressões no 

espaço correspondente, essa associação/correspondência será considerada incorreta, na atribuição da 

pontuação do item. Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos 

de resposta solicitados e apresentados. Nos itens de seleção ou escolha múltipla, se forem assinaladas 

mais do que uma opção, a resposta será classificada com zero pontos. 

 

4. Material 

 

    O aluno realiza a prova em folha que lhe é facultada, apenas podendo usar, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

    Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem corretor. 

 

5. Duração 

 

    A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 

 


