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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO FERREIRA 

 
 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 1ª e 2ª Fases 

Prova 05 | 2014 Tipo de prova: Escrita  

2º Ciclo do Ensino Básico  

 

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 2014, nomeadamente: 

 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Critérios gerais de classificação; 

4. Material; 

5. Duração.  

 
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de História e Geografia de Portugal tem por referência 
o Programa de História e Geografia de Portugal em vigor para o 2º ciclo do ensino básico e Metas 
Curriculares homologadas.  
Esta Prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 
Relativamente aos conteúdos previstos no Programa do 2º Ciclo, o exame apenas integrará itens relativos 
aos temas e subtemas apresentados na alínea B) desta informação. Assim, não serão objeto de avaliação 
os conteúdos do 5º e 6º ano que não constem da presente informação. 
 

A) OBJETIVOS GERAIS 

 

A. 1. DOMÍNIO DAS APTIDÕES/CAPACIDADES 

 

Desenvolver a aquisição de técnicas de investigação, nomeadamente: 

 . Observar e descrever aspetos da realidade física e social; 

 . Recolher, registar e tratar diferentes tipos de informação; 

 . Formular hipóteses simples de interpretação de factos históricos; 

. Elaborar conclusões simples. 

 

Desenvolver capacidades de comunicação, nomeadamente: 

. Utilizar corretamente vocabulário específico da disciplina; 

            . Exprimir-se de forma clara por escrito; 

 . Narrar e descrever ações e situações concretas; 

. Utilizar técnicas adequadas de expressão gráfica. 

  

 

A. 2. DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS 

 

Desenvolver conceitos de diferença/contraste, nomeadamente: 



Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira  Prova 05 |2/4 

 

 . Conhecer os principais contrastes da distribuição espacial dos elementos físicos do território 

português; 

            . Reconhecer a localização relativa do território português; 

 . Conhecer principais contrastes da distribuição de atividades económicas no espaço português, 

em diferentes períodos. 

 

Desenvolver os conceitos de mudança/permanência, nomeadamente: 

 . Conhecer formas de organização do espaço português em diferentes períodos; 

. Distinguir características concretas de sociedades que se constituíram no espaço português em 

diferentes períodos; 

 . Reconhecer testemunhos do património natural e cultural regional e nacional; 

. Compreender relações entre o passado e o presente. 

 

Desenvolver os conceitos de interacção/causalidade, nomeadamente: 

 . Reconhecer acontecimentos que produziram alterações significativas na sociedade portuguesa; 

. Reconhecer contribuições/alterações decorrentes das relações de Portugal com a Europa e o 

Mundo; 

. Relacionar formas de organização do espaço português com fatores físicos e humanos. 

  

 

 

B) CONTEÚDOS 

 

A PENÍNSULA IBÉRICA: DOS PRIMEIROS POVOS À FORMAÇÃO DE PORTUGAL 

- Características naturais da Península Ibérica 

- Os Romanos na Península Ibérica 

 

DO SÉCULO XIII À UNIÃO IBÉRICA E RESTAURAÇÃO (SÉC.XVII) 

- A Expansão marítima portuguesa 

 

IMPÉRIO E MONARQUIA ABSOLUTA NO SÉCULO XVIII / 1820 E O LIBERALISMO 

- O império colonial português do século XVIII 

- A sociedade portuguesa no tempo de D. João V 

- As invasões napoleónicas  

 

O ESTADO NOVO / O 25 DE ABRIL DE 1974 E O REGIME DEMOCRÁTICO 

- Salazar e o Estado Novo 

- A Guerra Colonial 

- A ação militar e popular do 25 de Abril 

 

 

C) CARACTERIZAÇÃO DO TESTE 

 

Os alunos respondem no enunciado. 

O teste apresenta quatro grupos de itens. 

Todos os grupos podem integrar itens de seleção e/ou itens de construção. 

Todos os itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 

O quadro seguinte reflete a distribuição da cotação do teste por áreas temáticas. 

 

 

 

Quadro 1 – Áreas temáticas e cotação. 
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ANOS TEMAS COTAÇÃO (%) 

5ºAno 
A PENÍNSULA IBÉRICA: DOS PRIMEIROS POVOS À 
FORMAÇÃO DE PORTUGAL  

30 

5º Ano 
DO SÉCULO XIII À UNIÃO IBÉRICA E 
RESTAURAÇÃO (SÉC.XVII) 

13 

6º Ano 
IMPÉRIO E MONARQUIA ABSOLUTA NO SÉCULO 
XVIII / 1820 E O LIBERALISMO 

20 

6º Ano 
O ESTADO NOVO / O 25 DE ABRIL DE 1974 E O 
REGIME DEMOCRÁTICO  

37 

 

 

 

D) CRITÉRIOS 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 e é expressa por um número inteiro, previsto na 

grelha de classificação. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Até ao ano letivo de 2013/2014, na classificação das provas de exame de equivalência à frequência, 

continuarão a ser consideradas corretas as grafias que seguirem o que se encontra previsto quer no Acordo 

de 1945, quer no Acordo de 1990 (atualmente em vigor), mesmo quando se utilizem as duas grafias num 

mesmo teste. 

 

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 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 

associação / correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um 

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

desempenho. 

 

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 única pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem 
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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. 

 

Resposta curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são 

classificadas com a cotação de zero pontos. 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. 

Nos itens de resposta restrita, 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 a seguir descritos. 

 

Quadro 2 – Descritores do domínio da comunicação escrita. 

NÍVEIS DESCRITORES 

2 
Texto bem estruturado, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com 
erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

1 
Texto com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 
ortografia, cuja gravidade implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

 

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. 

 

E) MATERIAL 

 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta. 

Não é permitido usar corretor. 

 

F) DURAÇÃO 

 

O teste tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

 


