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INFORMAÇÃO-PROVA de EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

História e Geografia de Portugal                                                                        maio de 2020                                               

Prova 05| 2020 

6.º Ano de Escolaridade – 2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 

 
O presente documento visa divulgar a informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo 

da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar no âmbito do ano letivo 2019/2020, e permite 

avaliar nos domínios do tratamento da informação /utilização de fontes, temporalidade, espacialidade, 

contextualização e comunicação em História.  

 

Natureza da prova: Escrita 

Competências (Domínios conceptual, procedimental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos e capacidades a avaliar 

 

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos 

Tema/Unidade Conteúdos Valorização 

A PENÍNSULA IBÉRICA: DOS 
PRIMEIROS POVOS À FORMAÇÃO DE 
PORTUGAL 

 
Os romanos na Península Ibérica 

 
23 pontos 

PORTUGAL DO SÉCULO XIII AO 
SÉCULO XVII 

 
Portugal nos séculos XV e XVI 

 
27 pontos 

PORTUGAL DO SÉCULO XVIII AO 
SÉCULO XIX  

 
Portugal no século XVIII 

 
24 pontos 

PORTUGAL DO SÉCULO XX O 25 de abril e a construção da 
democracia  

26 pontos 

 Total = 100 pontos 

- Identificar ações de resistência à presença dos romanos.  

- Identificar aspetos da herança romana na Península Ibérica. 

- Destacar a ação do Infante D. Henrique e de D. João II. 

- Localizar territórios do império português quinhentista.  

- Referir o contributo das grandes viagens para o conhecimento de novas terras, povos e culturas, 

nomeadamente as de Vasco da Gama, de Pedro Álvares Cabral e de Fernão de Magalhães. 

- Reconhecer em D. João V um rei absoluto, ressaltando manifestações do seu poder (fausto da Corte, 

cerimónias públicas e construções monumentais). 

- Caracterizar a ação centralizadora do Marquês de Pombal e o carácter inovador de algumas das suas 

políticas, nomeadamente na organização do espaço urbano em diversas regiões do reino. 

- Reconhecer os motivos que conduziram a revolução do 25 de abril, bem como algumas das mudanças 

operadas. 

 - Caracterizar o essencial do processo de democratização entre 1975 e 1982. 
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Caracterização da prova 
 

– Organização da prova: 

 A prova organiza-se por grupos de itens. Os grupos de itens e/ou alguns dos itens podem ter como 

suporte um ou mais documentos. A prova é escrita e cotada para 100 pontos. 

 

– Documentos de suporte: tabelas, gráficos, textos, mapas, documentos iconográficos 

 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item  

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla  2 12 

Completamento  2 13 

Verdadeiro/falso  1 8 

Correspondência 1 6 

Itens de construção Resposta curta  6 33 

Resposta restrita 4 28 

 

Critérios gerais de classificação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios de desvalorização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Material  
 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. A folha de rascunho fornecida ao aluno não será 

recolhida para classificação. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

Nas respostas aos itens de resposta restrita e de resposta curta, a classificação a atribuir traduz a 

avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em 

língua portuguesa. 

 

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

 
Nas respostas aos itens de resposta restrita e de resposta curta, a não integração de aspetos relacionados 

com a informação contida nos documentos constitui fator de desvalorização, implicando a atribuição de 

pontuações correspondentes a níveis de desempenho abaixo do nível em que a resposta seria 

enquadrada se tal integração fosse feita. 

 

 
 


