INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência
História e Geografia de Portugal
Abril 2020
Prova 05 | 2020
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 2020, nomeadamente:
 Objeto de avaliação;
 Caracterização da prova;
 Critérios gerais de classificação;
 Material;
 Duração.

1.

Local de realização da prova

Escola Básica da Venda do Pinheiro
2.

Objeto de avaliação

A prova de equivalência tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de História e
Geografia de Portugal do 2.º ciclo. A prova de equivalência desta disciplina permite avaliar a
aprendizagem e os conteúdos, enquadrados no programa da disciplina, passíveis de avaliação em
prova escrita de duração limitada).
3.

Caracterização da prova

Os alunos não respondem no enunciado. A prova apresenta cinco grupos de itens ou questões. As
questões têm como suporte um ou mais documentos para análise. GRUPO I: Domínio – A Península
Ibérica: localização e quadro natural - Subdomínio – Península Ibérica – Localização; Subdomínio –
Península Ibérica – Quadro Natural. GRUPO II: Domínio – A Península Ibérica: dos primeiros povos à
formação de Portugal (Séc. XII) - Subdomínio – A formação do Reino de Portugal. GRUPO III:
Domínio – Portugal do século XIII ao século XVII - Subdomínio – Portugal nos séculos XV e XVI.
GRUPO IV: Domínio – Portugal do século XVIII ao século XIX - Subdomínio – Portugal na segunda
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metade do século XIX. GRUPO V: Domínio – Portugal do século XX - Subdomínio – Da Revolução
Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 1926.
4.

Critérios gerais de classificação

A cotação da prova é de 100 pontos. A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação
dos critérios de classificação apresentados para cada item/questão e é expressa por um número
inteiro ou decimal. 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/questão 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. 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 podem não apresentar exatamente os termos e/ou as
expressões constantes dos critérios de classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente
válido e adequado ao solicitado e ressalvando-se sempre uma visão holística de cada resposta.
Fatores de desvalorização: incorreta utilização, morfológica e sintática, da língua portuguesa bem
como do vocabulário específico da disciplina.
5.

Material

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. As respostas são registadas em folha
própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
6.

Duração

A prova tem a duração de 90 minutos.

Página 2 de 2

