INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À
FREQUÊNCIA
2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL
INTRODUÇÃO
A prova será realizada pelos alunos abrangidos pelos planos de estudo constantes no
Decreto-Lei nº 139/2012, de 05 de julho, alterado pelo Decreto-Lei nº91/2013, de 10
de julho, o Decreto-Lei nº 176/2014, de 12 de dezembro e pelo Decreto-Lei
nº17/2016, de 4 de abril. Deve, ainda, ser considerado o Despacho Normativo n.º 1 –
F/2016, de 5 de abril, bem como o Despacho normativo n.º 1 – A/2017, de 10 de
fevereiro.
As informações constantes neste documento não dispensam a consulta da legislação
referida, do Programa da disciplina e das Metas curriculares da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Objeto de avaliação;
• Caraterísticas e estrutura;
• Critérios gerais de classificação;
• Material;
• Duração.

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência as Metas Curriculares e o Programa de História e
Geografia de Portugal em vigor para o 2.º Ciclo do Ensino Básico, aprovado pelo
Despacho nº. 124/ME/91, de 31 de julho, publicado no Diário da República, 2ª. Série,
nº. 188, de 17 de agosto.
A prova apresenta entre 15 a 20 itens, distribuídos pelos seguintes subdomínios:


As primeiras comunidades humanas da Península Ibérica;



Portugal nos séculos XV e XVI;



A Revolução Francesa de 1789 e seus reflexos em Portugal;



Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 1926.
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA
A prova inclui itens de seleção e de construção:


Resposta curta;



Resposta restrita;



Verdadeiro/falso;



Escolha múltipla;



Completamento.

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos, contendo cada
um deles um grupo variável de itens.
No Quadro 1, apresenta-se a estrutura da prova e a valorização dos subdomínios.
Quadro 1 - Estrutura da Prova e Valorização dos Subdomínios

Grupos

Subdomínios

Cotação

• As primeiras comunidades humanas da Península
Grupo I

Grupo II

Grupo III

Ibérica.

25%

• Portugal nos séculos XV e XVI.

25%

• A Revolução Francesa de 1789 e seus reflexos em

25%

Portugal.

• Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura
Grupo IV

Militar de 1926

25%
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A numeração dos grupos e dos itens, bem como as respetivas respostas deverá ser
apresentada de forma clara. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente
identificadas são classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou
de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível
identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Para cada item, apenas deve ser apresentada uma resposta. Se for apresentada mais
do que uma resposta a um mesmo item, apenas será classificada a resposta
apresentada em primeiro lugar.
A ausência de uma resposta ou uma resposta totalmente ilegível terá cotação zero.
Nos itens de resposta curta, a classificação será atribuída de acordo com os
elementos de resposta solicitados e apresentados.
Nos itens de escolha múltipla a cotação total só é atribuída às respostas que
apresentem de forma inequívoca a única a 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.
Nos itens de completamento, em que é pedida um número específico de respostas,
apenas serão consideradas as respostas corretas.
Nos itens de resposta restrita, será considerada a clareza e correção da mesma,
assim como a objetividade do conteúdo.
Nos itens de verdadeiro/falso, a cotação total só é atribuída às respostas que
apresentem de forma inequívoca o valor de verdade a cada uma das proposições de
um dado conjunto. Se for apresentada mais do que uma resposta a um mesmo item,
a resposta terá cotação zero. Serão anuladas as respostas que indiquem todas as
opções como verdadeiras ou como falsas.
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As cotações dos itens só serão atribuídas às questões respondidas na folha de prova
fornecida pela escola, não sendo aceites folhas de rascunho.

MATERIAL

Apenas poderá ser utilizada caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deverá ser riscado de forma
inequívoca aquilo que se pretende que não seja classificado.
A prova é realizada em documento próprio, modelo oficial fornecido pela escola.

DURAÇÃO
A prova terá a duração de 90 minutos.

Montijo, 27 de abril de 2017
A Coordenadora do Grupo Disciplinar de História e Geografia Portugal
Maria Joaquina Ramalho Bexiga Martins
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