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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência de 2º
ciclo do ensino básico da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2017,
nomeadamente:







Objeto de avaliação
Caraterização da prova
Material
Duração
Critérios gerais de classificação
Local de realização

1.Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de História e Geografia de Portugal em vigor para o 2º
ciclo

do

ensino

básico

e

permite

avaliar

os

objetivos

gerais,

do

domínio

das

aptidões/capacidades e do domínio dos conhecimentos, associados aos conteúdos e aos
conceitos/noções básicas, no âmbito do Programa da disciplina. As aptidões/capacidades e os
conhecimentos foram selecionados e formulados no sentido de serem passíveis de avaliação em
prova escrita de duração limitada.

2.Caraterização da prova
Quadro 1 - Valorização relativa dos domínios
Cotação
Grupos
I
II
III
IV
V
VI

Temas


A Formação do Reino de Portugal.



A Revolução de 1383 / 85.



Portugal nos séculos XV e XVI.



A Revolução Liberal de 1820.



A Revolução Republicana.



Os anos da Ditadura e a construção da
Democracia no 25 de abril.

(em pontos)
20
15
15
15
15
20
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Cotação por
Tipologia de Itens

Itens de construção

Itens de construção

Escolha de seleção

Itens de construção

Resposta extensa

Resposta curta e resposta
extensa

Resposta associação

Número de

item

itens

(em pontos)

I)

1.1
1.2
1.3
1.4

Resposta de completamento

2.1
2.2
2.3

Itens de construção

Resposta restrita e / ou
composição curta

Itens de construção

Resposta restrita e / ou
composição curta

V)

VI)

(15 pontos)
5 pontos
cada

III)

IV)

(20 pontos)
5 pontos
cada

II)

3.1
3.2
3.3
Escolha de seleção

5 pontos
cada

4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4

Total
(15 pontos)
5 pontos
cada
(15 pontos)
5 pontos
cada
(15 pontos)
5 pontos
cada
(20 pontos)
Total: 100

3. Material
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.

4.Duração
O teste tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de
tempo.
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5. Critérios Gerais de Classificação
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.
As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são
classificadas com a cotação de zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.
São ainda critérios de classificação:


O uso correto da Língua Portuguesa.



A capacidade de se expressar de forma clara e concisa.



A capacidade de análise e de interpretação de documentos (textos, mapas, gráficos)



O vocabulário específico da disciplina.

6. Local de realização
A prova é realizada na Escola Básica Padre Vítor Melícias (sede do Agrupamento).
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