
 

Página 1 de 3 
 

 

INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 

 

História e Geografia de Portugal                             

Maio 2016 

 

Prova 05 | 2016 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Prova: Escrita 

 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência 

da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2016, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

 

1. Local de realização da prova 

EB Venda do Pinheiro 

2. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide sobre as aprendizagens  enunciados nas 

Metas Curriculares para o 2.º ciclo tendo por base os conteúdos do Programa de História e 

Geografia de Portugal, em vigor (1991). 

3. Caracterização da prova 

A prova é constituída por cinco grupos, cada um sobre um dos domínios com a 

especificação do Subdomínio a abordar introduzido por um ou mais documentos (escritos, 

iconográficos ou gráficos).                                                                                    

Grupo I- A Península Ibérica: Localização e quadro natural - A Península Ibérica – 

Localização; 

 Grupo II - A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal (século XII) - A 

formação do reino de Portugal;  

Grupo III - Portugal do século XIII ao século XVII  - Portugal nos séculos XV e XVI; 
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 Grupo IV - Portugal do século XVIII ao século XIX - Portugal na segunda metade do século 

XIX; 

Grupo V - Portugal do século XX - Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 

1926. 

4. Critérios gerais de classificação 

A cotação total da prova é de 100%, distribuídos da suinte forma:: Grupo I   20% , Grupo II  

20%, Grupo III 20%, Grupo IV  20% e Grupo V   20%. 

1.Domínios: 

Conhecer e utilizar mapas em Geografia e em História; 

Conhecer a localização de Portugal e da Península Ibérica na Europa e no Mundo; 

Localizar os acontecimentos no tempo e no espaço; 

Conhecer e relacionar os acontecimentos históricos; 

Observar / Interpretar / Analisar corretamente documentos (textos,gráficos, mapas e 

imagens). 

2. Língua Portuguesa:  

Utilizar corretamente a expressão escrita; 

Utilizar o vocabulário específico da disciplina. 

3. Fatores de desvalorização: 

Respostas que não se relacionam com a pergunta; 

Respostas com uma utilização incorreta da expressão escrita; 

Respostas com uma utilização incorreta do vocabulário específico da disciplina; 

Respostas que não revelem as aprendizagens desenvolvidas na disciplina, ao longo do 2.º 

ciclo do ensino básico.  
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5. Material 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. As respostas são registadas em folha 

própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).Não é permitido o uso 

de corretor.       

6. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, não sendo concedida qualquer tolerância. 


