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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 História e Geografia de Portugal 2º Ciclo do Ensino Básico / 6º Ano 

Prova 05 / 2014                                                        Prova escrita  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à prova escrita  de equivalência à frequência da disciplina 

de História e Geografia de Portugal do 2º ciclo do ensino básico, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudos instituídos pelo Decreto-

Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho. 

Deve também ser considerado o Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o 

Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de dezembro nas disciplinas em que é aplicável. Deve ainda ser 

tido em consideração o Despacho Normativo n.º5-A/2014, de 10 de abril. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida nem do 

Programa da disciplina. 

 

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. 

 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova de equivalência à frequência tem por referência o Programa da disciplina de História e Geografia de 
Portugal do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 
duração limitada, nos domínios: 

               - Tratamento de informação/utilização de fontes; 

 - Compreensão histórica: Temporalidade, Espacialidade, Contextualização; 

 - Comunicação em História. 
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Os temas que constituem o objeto de avaliação são os seguintes: 

 

A – A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal (século XII) 

 A Península Ibérica na Europa; 

 Os Romanos na Península Ibérica;  

 Cristãos e Muçulmanos no período de Reconquista Cristã; 

 Formação de Portugal. 
 

 B – Do século XIII à União Ibérica e Restauração (século XVII) 

 Portugal no século XIII; 

 Crise da 2ª metade do século XIV; 

 A expansão marítima portuguesa (séculos XV – XVI); 

 Perda da Independência e Restauração. 
 

 C – Do Portugal do século XVIII à consolidação da sociedade liberal 

 O império português e a monarquia absoluta (século XVIII); 

 A acção de Marquês de Pombal; 

 As invasões napoleónicas e o liberalismo; 

 A modernização do Reino no século XIX. 
 

 D – O século XX 

 A 1ª República; 

 O Estado Novo; 

 A Revolução do 25 de Abril de 1974; 

 Portugal nos dias de hoje. 
 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

            A prova será constituída por quatro grupos. 

            Cada grupo será constituído por cinco itens abertos (resposta restrita e/ ou composição curta), que 
podem apresentar-se subdivididos, introduzidos por um ou mais documentos (escritos, icnográficos ou 
gráficos). 

            A prova refletirá uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 
disciplina. 

            Alguns dos itens/ grupos poderão envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que 
um dos temas do programa. 
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     Cada grupo corresponderá a um dos temas programáticos. 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A classificação atribuída a cada resposta resultará da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação apresentados para cada item e será expressa por um número inteiro previsto na 
respectiva grelha de classificação.  

As respostas deverão demonstrar/revelar: 

 Conhecimento e compreensão dos conteúdos da disciplina; 
 Aplicação dos conhecimentos e clareza de exposição de ideias; 
 Rigor na utilização de conceitos e na localização/contextualização espácio-temporal; 
 Correta aplicação do vocabulário da disciplina; 
 Correta ortografia e estruturação das frases.  

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

 

 Até ao presente ano letivo (2013/2014) na classificação das provas, 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 numa mesma prova. 

 

5. MATERIAL 
 

 O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta 

indelével. 

 

 Não é permitido o uso de corretor. 

 

 As respostas são registadas na folha de resposta facultada pela escola. A folha de rascunho 

fornecida ao aluno não será recolhida para classificação. 

 

6. DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 90 minutos  
 

 

 

  


