Agrupamento de
Escolas Álvaro Velho

Informação - Prova de Equivalência à Frequência de História e Geografia de Portugal
2020
o separador Ferramentas da Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto do excerto.]

Prova n.º 05 / 2020 (escrita)
2 º Ciclo do Ensino Básico
Despacho normativo n.º 3-A/2020 de 5 de março
o separador Ferramentas da Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto do excerto.]

Introdução
O presente documento visa divulgar a informação da prova de equivalência à frequência da disciplina de
História e Geografia de Portugal no 2.º ciclo do ensino básico, a realizar em 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Características e estrutura
• Critérios Gerais de Classificação
• Material autorizado
• Duração

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do Programa
da disciplina.

Objeto de avaliação
A prova de equivalência à frequência tem por referência o Programa e as Metas de Aprendizagem de História e
Geografia de Portugal. Esta permite avaliar as aprendizagens e os conteúdos passíveis de avaliação em prova
escrita de duração limitada.

Características e estrutura da prova
A prova de equivalência à frequência é composta por uma prova escrita, organizada em cinco grupos de itens
de resposta obrigatória.
A cotação da prova é de 100 pontos.
A valorização dos temas/subtemas da prova escrita apresenta-se no quadro 1.
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Quadro 1 – Valorização dos temas/subtemas da prova escrita
TEMAS/SUBTEMAS

QUESTÕES

COTAÇÕES

Grupo 1:
oito
questões
obrigatórias

20 pontos

A PENÍNSULA IBÉRICA:
- Localização e quadro natural.
A PENÍNSULA IBÉRICA – DOS PRIMEIROS POVOS À FORMAÇÃO
DE PORTUGAL:
- A formação do reino de Portugal (a Reconquista Cristã e a formação
do Condado Portucalense; o reino de Portugal e a sua consolidação).
PORTUGAL NOS SÉCULO XIII E XIV:
- A sociedade medieval.
- Os domínios senhoriais.
- O domínio eclesiástico.
- Os concelhos.

Grupo 2:
seis
questões
obrigatórias

PORTUGAL DO SÉCULO XV AO SÉCULO XVII
- Portugal nos séculos XV e XVI (as condições para a expansão
marítima portuguesa; a política expansionista de D. João II; colonização;
recursos naturais e atividades económicas dos arquipélagos atlânticos.
- Portugal: da União Ibérica à Restauração da Independência (a
Revolta do 1.º de Dezembro de 1640 e a Guerra da Restauração).

Grupo 3:
oito
questões
obrigatórias

PORTUGAL DO SÉCULO XVIII À CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
LIBERAL
- Império e Monarquia Absoluta no século XVIII (a extensão territorial
e os recursos naturais; a corte e a sociedade no tempo de D. João V; o
reinado de D. José I e a tragédia de 1755 e a reconstrução da cidade de
Lisboa)

Grupo 4:
seis
questões
obrigatórias

PORTUGAL NO SÉCULO XX
- A queda da monarquia e Revolução Republicana.

Grupo 5:
seis
questões
obrigatórias

20 pontos

20 pontos

20 pontos

20 pontos

Total
100 pontos

Critérios Gerais de Classificação
As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em números e resultam da aplicação dos critérios
gerais e dos critérios específicos de classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Itens de seleção:
- Escolha múltipla – a resposta é selecionada entre um conjunto de informações fornecidas.
- Associação – a resposta implica o estabelecimento de uma correspondência entre elementos de dois
conjuntos, de acordo com as instruções dadas.
- Ordenação – a resposta implica a seriação de vários elementos, de acordo com o critério fornecido.
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- Verdadeiro/Falso – a resposta implica a atribuição de verdade a cada uma das preposições num dado
conjunto.
- Complemento – a resposta implica o preenchimento de espaços em branco numa frase ou num texto,
mediante uma seleção de palavras e de expressões fornecidas.

Itens de construção:
- Completamento - a resposta implica o preenchimento de espaços em branco numa frase ou num texto, com
palavras ou expressão que não são fornecidas no enunciado.
- Resposta curta – a resposta implica a apresentação de expressão ou de uma frase.
- Resposta restrita – a resposta implica a apresentação de uma explicação ou de uma conclusão.

Nos itens de resposta curta e restrita serão contemplados como fatores de desvalorização:
- A não utilização adequada de conceitos específicos da disciplina.
- Utilização da Língua Portuguesa de forma pouco clara e correta.
- A má estruturação da resposta de acordo com o solicitado.
- A falta de conhecimento de factos e acontecimentos históricos.
- Incorreta interpretação/análise de mapas, documentos escritos e iconográficos .

Material autorizado
O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica
de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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