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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL                                                                            2022            
 

Prova 05  
 
2.º Ciclo do Ensino Básico - Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho                                                                                               
 

 

 1. Introdução                                                                                                                        

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º Ciclo 

do Ensino Básico da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2022, 

nomeadamente: 

● Objeto de avaliação; 

● Características e estrutura da prova; 

● Critérios gerais de classificação; 

● Material autorizado; 

● Duração. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência  O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais para o 2.º ciclo do ensino básico e permite avaliar a aprendizagem de conteúdos passíveis de 

avaliação em prova escrita de duração limitada, incluindo a leitura e interpretação de questões, a 

interpretação de documentos escritos, mapas, gráficos ou imagens. 

 

3. Características e estrutura da prova 

A prova é constituída por seis grupos de itens. Todos os itens são de resposta obrigatória. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

 

 

 

            

 

https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico
https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico


                                                                                                               Informação-Prova 05 | 2  
 
 

             

             Quadro 1 – Domínios e cotações da prova 

 

Domínios Cotação  

A Península Ibérica - Localização e quadro natural: 
     ● A Península Ibérica na Europa e no mundo 

Grupo I 
6 pontos 

A península Ibérica - Dos primeiros povos à formação de Portugal: 
     • As primeiras comunidades humanas na Península Ibérica  
     • Os Romanos na Península Ibérica – Resistência e Romanização  
     • Os Muçulmanos na Península Ibérica – Convivência e confronto  
     • Do Condado Portucalense ao Reino de Portugal 

Grupo II  
24 pontos 

Portugal - Do século XIII ao século XVIII:  
     • A vida quotidiana no século XIII  
     • 1383-85 - Um tempo de Revolução  
     • Os Descobrimentos Portugueses e o Império Português no século XVI  
     • Da União Ibérica à Restauração da Independência 

Grupo III  

22 pontos 

Portugal - Do século XVIII ao século XIX:  
     • O Poder Absoluto no século XVIII  
     • As invasões Francesas e o Liberalismo em Portugal  
     • Portugal na segunda metade de século XIX 

Grupo IV 
20 pontos 

Portugal do século XX:  
    • Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 1926  
    • O Estado Novo  
    • O 25 de Abril de 1974 e o Regime Democrático 

Grupo V 22 
pontos 

Portugal hoje:  
   • A população portuguesa  
   • As atividades que desenvolvemos 

Grupo VI 6 
pontos 

 

Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como, por 
exemplo: mapas, tabelas, documentos escritos e iconográficos. A prova pode incluir os 
tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

               Quadro 2 – Tipologia de itens 
 

Tipologia de itens 

Itens de seleção Itens de construção 

• Escolha múltipla 

• Associação/correspondência  

• Ordenação 

• Resposta restrita 

• Resposta curta 

• Resposta extensa 
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4. 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 ou 

decimal, previsto na grelha de classificação.  

As respostas devem ser claramente identificadas com a numeração dos grupos e dos itens. Por cada 

item deve ser apresentada uma resposta.  

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) 

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

surgir em primeiro lugar. As cotações encontram-se no final do enunciado da prova. 

Itens de seleção  

Escolha múltipla  

A cotação total do item é atribuída à resposta que apresenta, 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.  

Associação/correspondência  

A cotação total do item é atribuída à resposta que apresente, de forma inequívoca, a única 

associação/correspondência integralmente correta ou completa.  

É classificada com zero pontos a resposta em que seja assinalada:  

▪ uma associação/correspondência incorreta;  

▪ uma associação/correspondência incompleta. 

Ordenação 

 A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente 

correta e completa.  

É classificada com zero pontos a resposta em que:  

▪ seja apresentada uma sequência incorreta; 

▪ seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

 

Itens de construção  

Resposta curta  
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Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados.  

Nos itens de resposta curta, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão ou a uma 

frase.  

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

Resposta restrita  

Nos itens de resposta restrita a classificação é atribuída de acordo com os níveis de desempenho. O afastamento 

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

Resposta extensa  

Nos itens de resposta extensa a classificação é atribuída de acordo com os níveis de desempenho. O afastamento 

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

 

5. Material 

Como material de escrita, o examinando apenas pode usar caneta ou esferográfica de tinta indelével 

azul ou preta.  

As respostas são registadas no enunciado da prova. A folha de rascunho, fornecida ao aluno, não será 

recolhida para classificação.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar esse tempo limite. 

 

 

 


