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Informação-Prova de Equivalência à Frequência 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – Prova 05  
2.º Ciclo do Ensino Básico (documento válido para a 1.ª e 2.ª Fase)                                                                                                                        
Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março                           2022          

  
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  • Critérios gerais de classificação  • Duração 

• Características e estrutura  • Material autorizado   

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem 

devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 
 

1 - Objeto de avaliação  

A prova de equivalência tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e 

as Aprendizagens      Essenciais  de História e Geografia de Portugal e permite avaliar os conteúdos, 

enquadrados no Programa da disciplina passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

De realçar, no programa, a orientação metodológica para recorrer à análise de fontes na construção 

do saber histórico. Neste sentido, a avaliação incide, nomeadamente, nas capacidades seguintes: 
• identificar   informação expressa nos documentos apresentados;  

• explicitar o significado de elementos presentes nos documentos;  

• transcrever elementos dos documentos como suporte de argumentos;  

• contextualizar cronológica e espacialmente a informação contida nos documentos;  

• mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar documentos;  

• reconhecer a importância da valorização do património natural e cultural;  

• utilizar corretamente os conceitos geográficos; 

• produzir um discurso coerente e correto utilizando de forma adequada o vocabulário específico da 

área de saber para comunicar o conhecimento adquirido. 
 
2 - Caracterização e estrutura da prova 
 

A prova é realizada no enunciado e apresenta cinco grupos de itens. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, mapas, textos, 

tabelas, imagens e gráficos. 

A prova pode incluir itens de seleção e itens de construção. 
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A prova é cotada para 100 pontos. 

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

 
Quadro1 – Grupos, cotação, Domínios/ Subdomínios e objetivos gerais 

Estrutura  
da Prova Cotação Domínios/Subdomínios Objetivos gerais 

 
Grupo I 

 
15% 

 
   A - A Península Ibérica:  

Localização e quadro natural 
 

 A1 - A Península Ibérica: 
localização 

 
A2 - A Península Ibérica:   
        quadro natural 
 

- Conhecer e utilizar mapas em Geografia e em 
História 

- Conhecer a localização de Portugal e da Península 
Ibérica na Europa e no Mundo 

- Conhecer e compreender o relevo da Península 
Ibérica 

- Conhecer e compreender a diversidade natural dos 
arquipélagos da Madeira e dos Açores 

 
 
 

Grupo II 
 
 
 

15% 

 
A- A Península Ibérica: dos 

primeiros povos à 
formação de Portugal 
(século XII) 

 
B1 - As primeiras comunidades 
humanas da Península Ibérica 
 
 
B2 - Os romanos na Península 
Ibérica 
 
 
B3 - Os Muçulmanos na 
Península Ibérica 
 
 

 
B4 - A Formação do reino de 
Portugal 
 

- Conhecer e compreender as primeiras 
comunidades humanas da Península Ibérica 

- Conhecer e compreender as características das 
primeiras comunidades agropastoris da Península 
Ibérica 

- Conhecer e compreender as mudanças operadas 
na Península Ibérica durante a romanização 

- Conhecer o processo de ocupação e as relações 
entre Muçulmanos e Cristãos na Península Ibérica. 

- Conhecer e compreender a herança muçulmana 
na Península Ibérica 

 - Conhecer e compreender a formação do Condado 
Portucalense 

- Conhecer e compreender a passagem do Condado 
Portucalense ao Reino de Portugal 

 
 
 

Grupo III 
 
 
 

25% 

 
B- Portugal do século XIII ao 

século XVII 
 
 
C1 - Portugal nos séculos XIII e 
XIV 
 
C2 - Portugal nos séculos XV / 
XVI 
 

- Compreender as relações entre as principais 
atividades económicas dos séculos XIII e XIV e os 
recursos naturais disponíveis 

- Conhecer e compreender aspetos da sociedade e 
da cultura medieval portuguesa nos séculos XIII e 
XIV 

- Conhecer e compreender os desafios, as 
motivações e as condições ara o pioneirismo 
português na expansão 

- Conhecer os rumos da expansão quatrocentista 

- Conhecer e compreender as características do 
império português no século XVI 
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Estrutura 
da Prova Cotação Domínios/Subdomínios Objetivos gerais 

 
Grupo IV 

 
30% 

 
D - Portugal do século XVIII ao 
século XIX 

 
D1 - O Império Português, o 
poder absoluto, a sociedade de 
ordens e a arte do século XVIII 

 
 
 
 

 
D2 - A Revolução Francesa de 
1789 e os seus reflexos em 
Portugal 

 
 
 

 
D3 - Portugal na segunda 
metade do século XIX 

 
- Conhecer e compreender as caraterísticas do 
império português dos séculos XVII e XVIII 

 - Conhecer e compreender as características do 
poder político no tempo de D. João V 

- Conhecer aspetos da arte no tempo de D. João V 

- Conhecer e compreender a ação governativa do 
Marquês de Pombal  

- Conhecer e compreender a revolução francesa e 
as invasões napoleónicas 

- Conhecer e compreender a Revolução Liberal de 
1820 

- Conhecer e compreender as consequências da 
Revolução Liberal de 1820 

- Conhecer o longo processo de afirmação da 
Monarquia Liberal. 

- Conhecer e compreender as características da 
sociedade e a vida quotidiana nas cidades e nos 
campos na segunda metade do século XIX 

Grupo V 

 
 
 
 
 
 

15% 
 
 
 

 
E- Portugal do século XX   
 
E1 - Da Revolução Republicana 

de 1910 à Ditadura Militar de 

1926 

 

 
- Conhecer e compreender as razões da queda da 

Monarquia Constitucional  

- Conhecer e compreender o funcionamento do 
regime da 1.ª República e os seus símbolos 

- Conhecer as principais realizações da 1ª. República 

- Conhecer e compreender os motivos do fim da 1.ª 
República e a instauração da Ditadura Militar em 1926 

TOTAL 100%  
 

Cada grupo pode incluir itens de diferentes tipos. 

Nos Itens de seleção poderão aparecer Associação/Correspondência, Verdadeiro/Falso, Ordenação 

e Escolha Múltipla. 

Nos itens de construção, as respostas podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma 

expressão, a uma frase (itens de resposta curta); ou podem envolver a apresentação, por exemplo, de 

uma explicação, de uma justificação e/ou de uma conclusão (itens de resposta restrita). 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 
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Quadro 2— Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 
(em pontos) 

   Itens de seleção  

• Associação/Correspondência  

• Verdadeiro/Falso  

• Ordenação  

• Escolha Múltipla 

 
 

8 a 12 1 a 5 

Itens de construção  

• Resposta curta 

• Resposta restrita 
 

12 a 20 3 a 6 

 

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. 

Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis e estar corretamente identificadas. Caso tal 

não se verifique, a resposta será anulada. Quando se verificar um engano, deve ser riscado e 

corrigido à frente. 

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

pontos. 

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. 

 
Itens de seleção  
 
Ordenação 
A cotação total do item/questão só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada 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. 

 
Escolha múltipla 

A cotação total do item/questão é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. 
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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 a associação/ correspondência de um elemento de um dado 

conjunto com outro elemento de outro conjunto. 
 

Itens de construção 

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 

específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao 

solicitado e ressalvando-se sempre uma visão holística de cada resposta. 

 

Resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

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

classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

Nos itens de resposta curta, sempre que seja solicitado um número definido de elementos e a resposta 

ultrapasse esse número, serão considerados apenas os primeiros elementos de acordo com o número 
estabelecido.  

 

Resposta restrita | Resposta extensa 

Na classificação das respostas ao item/questões de construção de resposta restrita e extensa orientada, 

deve ser considerada a síntese de aspetos relacionados com o tema a desenvolver e com a análise de 

dados apresentados nos documentos, tendo em consideração os critérios específicos de correção. 

Outro critério de classificação a atender é a correta utilização, morfológica e sintática, da língua 

portuguesa. 

 
4 - Material 

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

preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
5 - Duração 

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


