INFORMAÇÃO — PROVA

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

2020

PROVA 05
Prova de equivalência à frequência de História e Geografia de Portugal
2.º Ciclo do Ensino Básico ((Despacho normativo n.º3-A/2020 de 5 de março)

INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência
do 2.º ciclo do ensino básico, da disciplina de História e Geografia de Portugal:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação;
Caracterização da prova;
Critérios de classificação;
Material;
Duração.

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Programa em vigor, assim como as metas para a História e
Geografia de Portugal do ensino básico.

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA
A prova é cotada para 100 pontos e constituída por quatro grupos que contemplam itens de
natureza diversa. A valorização relativa dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. A tipologia
de, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios
Grupos

Domínios

Cotações
(em pontos)

I

A Península Ibérica na Europa e no Mundo. As atividades económicas.

13

II

As primeiras comunidades recoletoras e agropastoris/Romanos na
Península Ibérica/Muçulmanos na Península Ibérica

18

III

Formação do Reino de Portugal. Revolução de 1383-1385. Portugal nos
sécs. XV e XVI: o império português.

36

IV

O Tempo das Monarquias absolutas. Invasões Francesas. Portugal na 2.ª
metade do séc. XIX. O 5 de Outubro e a queda da monarquia. O Estado
Novo. O 25 de Abril de 1974.

33
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação por item
Número de itens

Cotação por tipo de item
(em pontos)

Itens de seleção
Escolha Múltipla
Associação/Correspondência

4
1

14
8

Itens de construção
Resposta curta
Resposta restrita
Resposta extensa

7
10
2

Tipologia de itens

35
34
9

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.
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
Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada
pontuação.
Itens de construção
Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um
desses níveis, uma dada pontuação.
Resposta curta
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se
organizados por níveis de desempenho.
Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de
desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as
respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Nestes casos, 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.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com
zero.
Resposta extensa
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se
organizados por níveis de desempenho.
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MATERIAL
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas no enunciado da prova.
Não é permitido o uso de corretor.

DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos.

A Coordenadora do Departamento _________________;
Aprovado em Conselho Pedagógico de 25/05/2020 ; O Presidente:_____________________
JOSÉ
MANUEL
DOS
SANTOS
TRINDADE
NEVES
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