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Ano Letivo de 2021/2022 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

História e Geografia de Portugal                                                                               2022 

Código da prova - 05 

6º Ano de Escolaridade  

Decreto-Lei 55/2018; Despacho Normativo 7A/2022 

 Modalidade da prova: Prova Escrita 

 Duração: 90 minutos  

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 Introdução 

 
O presente documento apresenta as características da Prova de Equivalência à Frequência da 
disciplina de História e Geografia de Portugal do 2.º ciclo, a realizar em 2022. 

O documento está organizado com base nos seguintes domínios: 

     - Objeto de avaliação; 

     - Características e estrutura; 

     - Critérios de classificação; 

     - Material; 

     - Duração. 

Importa ainda referir que, nos exames de equivalência desta disciplina, o grau de exigência 
decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de 
classificação estão balizados pelas “Aprendizagens Essenciais” da disciplina, em adequação ao nível 
de ensino a que a prova de equivalência diz respeito. 

 
 
Objeto de avaliação 

 
 

A prova de equivalência à frequência de História e Geografia de Portugal, tem por referência as 
“Aprendizagens Essenciais” de História e Geografia de Portugal, 2ºCiclo. Estes documentos poderão 
ser consultados em : 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/2_ciclo/5_histori
a_e_geografia_de_portugal.pdf 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/2_ciclo/5_historia_e_geografia_de_portugal.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/2_ciclo/5_historia_e_geografia_de_portugal.pdf
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http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/2_ciclo/6_histori
a_e_geografia_de_portugal.pdf 

 

A prova permite avaliar o conhecimento do aluno assim como a sua capacidade de aplicar esse 
conhecimento na análise correta da documentação cartográfica, na utilização correta do vocabulário 
da disciplina, na interpretação de documentos/textos históricos e na seleção da informação 
adequada à resposta. 

A prova desta disciplina pretende avaliar as aprendizagens em função das “Aprendizagens 
Essenciais” delineadas para a disciplina de História e Geografia de Portugal no final do 2ºCiclo. 

A prova desta disciplina permite avaliar os conhecimentos nos subdomínios: - A Península Ibérica – 
Localização; Primeiros povos; Os Romanos na Península Ibérica; Portugal nos séculos XV e XVI;  Da 
União Ibérica à Restauração; Portugal no século XVIII ; A Revolução Republicana. 

 
 

Caracterização da prova 

 

Alguns itens são formulados utilizando uma linguagem híbrida – mapas e textos/ documentos. 

A prova inclui vários tipos de itens:  de completamento (utilização de uma palavra ), de construção 
(resposta curta, resposta restrita , associação / correspondência, verdadeiro/falso );  nos itens de 
resposta curta, a resposta resume-se a uma expressão, a uma frase;  nos itens de resposta restrita, 
as respostas terão de se  limitar ao que é pedido. 

O instrumento de avaliação apresentará a seguinte estrutura: 

Quadro 1 

 

DOMÍNIOS Questões Cotações 

 
 
A PENÍNSULA IBÉRICA – LOCALIZAÇÃO E 
QUADRO NATURAL 
 
 
 

 
 
Grupo 1 - duas 
questões. 

 
 

12 pontos 
5+7 

 
A PENÍNSULA IBÉRICA - DOS PRIMEIROS 
POVOS À FORMAÇÃO DE PORTUGAL  
 
-   Primeiros povos na Península 
-   Os Romanos na Península Ibérica  
 
 

 
 
 
Grupo 2: quatro 
questões. 
  
 

 

 
 

 
13 pontos 
3+2+5+3   

 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/2_ciclo/6_historia_e_geografia_de_portugal.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/2_ciclo/6_historia_e_geografia_de_portugal.pdf
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PORTUGAL DO SÉCULO XIII AO SÉCULO XVII 
 
- Portugal nos séculos XV e XVI  
 
(Motivações e condições para a expansão 
marítima portuguesa; a política expansionista 
de D. João II). 
 
(Colonização e recursos naturais e atividades 
económicas dos arquipélagos atlânticos). 

 

  
 
 
 
 
Grupo 3: cinco 
questões 
 
 
 

 
 
 
 
 

18 pontos 
5+3+2+4+4 

 

 
PORTUGAL DO SÉCULO XIII AO SÉCULO XVII 
 
- Da União Ibérica à Restauração 
  
(A Revolta do 1.º de Dezembro de 1640 e a 
Guerra da Restauração) 
 

 
 
 
Grupo 4: três 
questões 

 
 
 

12 pontos 
4+3+5 

(Conteúdos do 6.º Ano de escolaridade) 
 

PORTUGAL DO SÉCULO XVIII AO SÉCULO XIX 
 
- Portugal no século XVIII 
 
- A extensão territorial e os recursos naturais 
- A Corte e a sociedade no tempo de D. João V 
 

 
 
 
 
Grupo 5: três 
questões  
 

 
 
 
 

20 pontos 
5+5+10 

 
PORTUGAL DO SÉCULO XVIII AO SÉCULO XIX 
 
-Portugal no século XVIII 
 
(O reinado e D. José I e a tragédia de 
1755/ação do Marquês de Pombal) 

 
 
 
Grupo 6: duas 
questões  
 
 

 
 
 

13 pontos 
8+5 

 
 
 

 
PORTUGAL DO SÉCULO XX 
- A Revolução Republicana 

 
Grupo 7: 1 
questão 

 
12 pontos 

 
 

Total: 100 pontos 
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Critérios gerais de classificação 

 Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

 
 

Critérios 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. 

A ausência de resposta, as respostas ilegíveis e 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. 

Em todos os itens, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea dos domínios específicos 
da disciplina e dos domínios de comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

Completamento 

A cotação total do item é atribuída às respostas que se apresentem totalmente corretas.  

São classificadas com zero pontos, as respostas cujos espaços sejam completados com:  

–– uma opção incorreta; 

–– mais do que uma opção. 

 

Resposta curta 

Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta 
solicitados e apresentados. A resposta tem de ser breve e sem qualquer ambiguidade.  

 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

ITENS DE COMPLETAMENTO 2 5 a 12 

ITENS DE CONSTRUÇÂO 

● Resposta curta 11 2 a 8 

 
● Resposta restrita 
 

4 
 

3 a 10 
 

● Associação / 
Correspondência  

2 5 a 7 

● Verdadeiro/Falso 1 5 
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Resposta restrita 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados 
por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

Níveis Descritores 

3 

Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de 

inteligibilidade e/ou de sentido. 

2 

Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de 

pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de 

inteligibilidade e/ou de sentido. 

1 

Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de 

pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de 

inteligibilidade e/ou de sentido. 

 

Associação / correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 
associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um 
elemento do outro conjunto. 

 

Verdadeiro/Falso 

A classificação a atribuir tem em conta o nível de desempenho revelado na resposta. 

 

5. Material 

 

O aluno realiza a prova numa folha própria (modelo oficial), fornecida pelo estabelecimento de 
ensino, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 
azul ou preta. 

 

6. Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 

 


