
INFORMAÇÃO-PROVA

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 2022

Prova 05 Despacho Normativo n.º 7-A/2022

2.º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do
ensino básico da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2022, nomeadamente:

● Objeto de avaliação
● Caracterização da prova
● Critérios gerais de classificação
● Material
● Duração

Objeto de avaliação

A Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo tem por referência as Aprendizagens Essenciais de

História e Geografia de Portugal do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de

avaliação numa prova escrita de duração limitada.

Características e estrutura da prova

A cotação total da Prova de Equivalência à Frequência do 2.º Ciclo é de 100 pontos.

A prova é realizada no próprio enunciado.

A Prova é constituída por 4 grupos:

No Grupo I constarão questões de correspondência, preenchimento de espaços; associação e valor

lógico de afirmações, questões de resposta curta e interpretação de documentos, exercícios de

localização no espaço e tempo.

No Grupo II constarão exercícios de interpretação e preenchimento de esquemas, preenchimento de

espaços, questões de associação, questões de resposta curta e de localização no espaço.

No Grupo III constarão perguntas de resposta aberta/desenvolvimento; preenchimento de esquemas,

questões de valor lógico de afirmações e crucigrama.

No Grupo IV constarão exercícios de preenchimento de esquemas, resposta aberta/desenvolvimento,

completamento de espaços e de associação e interpretação de documentos.

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1- Valorização dos domínios

Grupos Domínios
Cotação

(em
pontos)

I

A Península Ibérica na Europa e no Mundo.
A conquista romana e a resistência dos povos ibéricos.
A Península Ibérica romanizada.
O Cristianismo e a Era Cristã.
A ocupação muçulmana.
Cristãos e Muçulmanos no período da reconquista.
A herança muçulmana.
D. Afonso Henriques e a luta pela independência.

21,5 a 28

II
A morte de D. Fernando e o problema da sucessão.
As movimentações populares e os grupos em confronto.
De Portugal às ilhas atlânticas e ao Cabo da Boa Esperança.
O império português no século XVI.

19,5 a 26,5

III O império colonial português do século XVIII.
1820 e o liberalismo.
Portugal na 2ª metade do século XIX.

19,5 a 32,5

IV

A ação militar no 5 de Outubro de 1910 e a queda da monarquia.
A 1ª República.
Salazar e o Estado Novo.
O 25 de Abril de 1974.
O restabelecimento da Democracia.

19,5 a 33

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação (1ª fase)

Tipologia de itens N.º de itens
Cotação por

item
(em pontos)

Itens de seleção

Associação

Ordenação

Completamento

Verdadeiro/Falso

1 a 3

2

7 a 8

1 a 2

3 a 6,5

7,5 a 9,5

18,5 a 30,5

2,5 a 10

Itens de
construção

Resposta curta

Completamento

Interpretação de
documentos
escritos/gráficos

3 a 7

5

2 a 5

8 a 11,5

16,5 a 21

9 a 15

Resposta Extensa 2 a 4 15

Prova 05                                                                                                                  Página 2 de 3



Critérios gerais de classificação

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

específicos apresentados para cada item;

Se a resolução de um item apresentar erro exclusivamente imputável à resolução do item anterior,

deverá atribuir-se ao item em questão a cotação integral;

Um erro de transcrição de dados do enunciado, assim como a utilização de dados incorretos, que não

alterem significativamente a estrutura ou grau de dificuldade da questão, não serão penalizados;

Em qualquer resolução alternativa ou incompleta a pontuação deverá ser adaptada a essa resolução;

A impercetibilidade da escrita do aluno implicará a anulação da questão;

Se o aluno responder ao mesmo item mais do que uma vez, deve eliminar, clara e inequivocamente,

a(s) resposta(s) que considerar incorreta(s). No caso de tal não acontecer, é cotada a resposta que

surge em primeiro lugar.

Itens de seleção

Nos itens de escolha múltipla, deve ser respeitado o número de opções pedido. Caso exceda esse
número a cotação será nula;

Nos itens de ordenamento de questões, só é atribuída a cotação se a sequência estiver integralmente
correta.

Itens de construção

Se numa questão de resposta aberta o aluno apresentar uma resposta alternativa à prevista, igualmente
correta, não deverá ser penalizado. O desvio à questão implicará a anulação da mesma;

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas
totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo
com os critérios específicos.

Material

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

Não é permitido o uso de corretor.

Duração da prova

A prova tem a duração de 90 minutos.
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