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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL  

PROVA 05| 2018 

2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho e DN nº4-A/2018 de 14 de fevereiro) 

 
  

O presente documento divulga informação relativa à prova final a nível de escola do 2.º 

Ciclo da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2018, nomeadamente: 

 
 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, para os domínios: A Península Ibérica: Localização e 

Quadro Natural; A Península Ibérica: dos Primeiros Povos à Formação de Portugal (século 

XIII); Portugal do Século XIII ao Século XVII; Portugal do Século XVIII ao Século XIX; 

Portugal do Século XX e Portugal Hoje. 

 

Caracterização da prova 

A prova está organizada por grupos de itens. 

A prova realiza-se na própria folha do enunciado. 

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

tabelas de dados, gráficos, mapas, fotografias e ou figuras. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

Domínios do Programa.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos Domínios do Programa ou 

à sequência dos seus conteúdos 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.  
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Quadro 1 — Valorização dos domínios 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I A Península Ibérica: localização e quadro natural 20 

II 
A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de 
Portugal (século XIII) 

20 

III Portugal do século XIII ao século XVII 20 

IV Portugal do século XVIII ao século XIX 20 

V Portugal do século XX e Portugal Hoje 20 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros 

domínios. 

A prova pode incluir a tipologia de itens. O número de itens e a cotação por item 

apresentam-se no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação por item 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

 

 Verdadeiro/Falso 

 Associação/correspondência 

5 a 10 1 a 6 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

 

 Resposta curta 

5 a 10 3 a 5 

 

 Resposta extensa 

 

2 a 4 4 a 8 

   

 Interpretação 

 

2 a 5 3 a 7 

 

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. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 
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Itens de seleção 

VERDADEIRO / FALSO 

A cotação total do item 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; 

 Não há lugar a classificações intermédias 

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 

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

única associação/correspondência integralmente correta e completa. 

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

–– uma associação/correspondência incorreta; 

–– uma associação/correspondência incompleta. 

Itens de construção 

RESPOSTA CURTA 

As respostas são classificadas de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são 

considerados para efeito de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, 

segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta. Porém, se os elementos 

referidos revelarem contradição entre si, a cotação a atribuir é de zero pontos. 

 
RESPOSTA EXTENSA / INTERPRETAÇÃO 

Nos itens cuja resposta envolve a apresentação de justificações, os critérios de 

classificação dessas respostas baseiam-se no uso correto da Língua Portuguesa e do 

vocabulário específico da História, respostas estruturadas, capacidade de síntese e 

espírito crítico.  

Será atribuída toda a cotação se a resposta estiver de acordo com os itens pedidos. 

Material 
 
O aluno realiza a prova na própria folha do enunciado, apenas podendo usar, como 

material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

É permitido o uso de folhas de rascunho também fornecidas pela Escola. 

 

Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 


