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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL                                                                                 2021  

PROVA 05 - PROVA ESCRITA  

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO   

 

 O presente documento divulga informação relativa à prova final do 2º Ciclo da disciplina de História e Geografia 

de Portugal, a realizar em 2021, nomeadamente: 

● Objeto de avaliação 

● Caracterização da prova 

● Material 

● Duração 

● Critérios gerais de classificação 

Objeto de avaliação 

 A prova tem por referência o Programa e as Aprendizagens Essenciais de História e Geografia de Portugal 

a desenvolver pelos alunos ao longo do 2º Ciclo e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada. 

Caracterização da prova 

 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é constituída por 3 grupos de questões: I, II, III. 

A cada grupo corresponde um dos domínios programáticos. 

Cada grupo terá itens de resposta de natureza diversa: 

● Observação / análise / interpretação de documentos iconográficos, de mapas, de gráficos e 

de árvores genealógicas; 

● Ordenação cronológica; 

● Resposta curta; 

● Completamento de frases; 

● Associação / relacionamento dos factos. 
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As questões e a cotação serão distribuídas pelos Domínios como descrito no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Domínios, questões e cotações 

Domínios Nº de questões Cotação (pontos) 

Grupo I – A Península Ibérica: localização e 

quadro natural  

4 22 

Grupo II – Portugal do séculos XIII ao século 

XVII 

5 30 

Grupo III – Portugal do século XVIII ao século 

XIX 

8 48 

Total 17 100 

 

Material 

Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. Serão invalidadas as respostas a lápis. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

Critérios gerais de classificação 

 

Todas as questões são de resposta obrigatória. 

 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. 

Será atribuída cotação completa se as respostas revelarem: 

● Objetividade e capacidade de síntese; 

● Clareza, tendo em atenção a coerência, a adequação e a articulação das ideias e /ou dos 

argumentos utilizados; 

● Terminologia científica; 

● Capacidade de análise e de interpretação dos documentos utilizados no enunciado. 

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.     

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

pontos. 


