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Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora, Matosinhos  

Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Básico 

INFORMAÇÃO PROVA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL         2016            

6º ANO DE ESCOLARIDADE (DECRETO-LEI N.º 139 / 2012, DE 5 DE JULHO) 

Prova 05 (prova escrita)                                                               Duração: 90 minutos 

1.ª fase / 2ª fase 

 

 

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

ciclo do ensino básico da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2016. 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de História e Geografia de Portugal 

e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

incidindo sobre os seguintes domínios/subdomínios/conteúdos:  

 

A PENÍNSULA IBÉRICA: LOCALIZAÇÃO E QUADRO NATURAL 

 
 A Península Ibérica – Localização 

 

A PENÍNSULA IBÉRICA – DOS PRIMEIROS POVOS À FORMAÇÃO DE PORTUGAL 

(SÉCULO XII) 

 
 Os Muçulmanos na Península Ibérica 

 A formação do Reino de Portugal 

 

PORTUGAL DO SÉCULO XIII AO SÉCULO XVII 

 Portugal nos séculos XIII e XIV 

 O século XIV europeu 

 Causas e consequências do problema sucessório português de 1383-1385 

 A consolidação da independência 
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 Portugal nos séculos XV e XVI 

 
 Portugal, pioneiro na expansão portuguesa 

 Rumos da expansão portuguesa no século XV 

 As grandes viagens transatlânticas dos povos peninsulares 

 
 Portugal: da União Ibérica à Restauração da Independência 

 

PORTUGAL DO SÉCULO XVIII AO SÉCULO XIX 

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

 A Revolução Francesa de 1789 e seus reflexos em Portugal 

 As invasões francesas 

 

 Portugal na segunda metade do século XIX 

 Transportes e comunicações 

 A defesa dos direitos humanos 

 A vida nas grandes cidades 

 

PORTUGAL DO SÉCULO XX 

 
 O Estado Novo (1933-1974) 

 As restrições das liberdades 

 A oposição ao regime 

 A guerra colonial 

 
 O 25 de abril de 1974 e o regime democrático 

 

Caracterização da prova 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 

disciplina. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

É constituída por cinco grupos correspondentes aos cinco domínios que vão ser avaliados.   
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A valorização relativa de cada um dos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

Grupos Domínios 
Cotações 

(em pontos) 

I A Península Ibérica: Localização e quadro natural 10 

II 
A Península Ibérica – dos primeiros povos à formação de 

Portugal 

10 

III Portugal do século XIII ao século XIV 30 

IV 
Portugal do século XVIII ao século XIX 

30 

V 
Portugal do século XX 

20 

 

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: 

 Escolha múltipla 

 Associação/Correspondência 

 Ordenação 

10 a 15 itens 

 

2 a 6 pontos 

Itens de construção: 

 Resposta curta 

 Resposta restrita  

 Resposta extensa  

 

15 a 25 itens 

 

3 a 6 pontos 

 
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. 

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 for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 
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Itens de seleção 

Escolha múltipla 

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. 

 

Associação/Correspondência  

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

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

 

Ordenação 

Nos itens de ordenação, a cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência 

esteja integralmente correta e completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que:  

— seja apresentada uma sequência incorreta;  

— seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada.  

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

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 consideração. 

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 atribuída a classificação de zero pontos.  

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 cientificamente válido e adequado ao solicitado. 
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Resposta curta 

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

organizados por níveis de desempenho. 

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. 

 

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. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de 

desempenho no domínio específico da disciplina. 

 

Resposta extensa 

Nos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea do 

desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa. A avaliação do domínio da comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de 

acordo com os níveis de desempenho descritos no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Descritores do domínio da comunicação escrita 

Níveis Descritores 

2 Texto bem estruturado, sem erros de sintaxe, de pontuação e / ou de 

ortografia, em vocabulário específico da disciplina. 

1 Texto com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e / ou 

de ortografia, em vocabulário específico da disciplina. 

 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, 

não é classificado o domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.  

 

Material 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica azul ou preta. 

As respostas são registadas em impresso próprio, fornecido pelo estabelecimento de ensino.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos.  


