INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - 1ª / 2ª FASE
ENSINO BÁSICO
Disciplina: História e Geografia de Portugal
Prova 05 | 2021
Duração da Prova: 90 minutos
6.º Ano de Escolaridade

1. Objeto de avaliação

A prova final tem por referência o Programa de História e Geografia de Portugal e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração
limitada nos domínios do tratamento de informação/utilização de fontes; da
comunicação em História/Geografia; dos conhecimentos dos conteúdos da disciplina e
da compreensão Histórica (temporalidade, espacialidade, contextualização).
TEMAS:
A Península Ibérica: localização e quadro natural
Avalia-se os conhecimentos, o domínio de vocabulário e conceitos em Geografia,
assim como a capacidade de análise/interpretação de mapas.
A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal (século XII)
Avalia-se os conhecimentos, a compreensão histórica, a capacidade de análise,
interpretação e síntese de documentos e a capacidade de comunicação em História.
Portugal nos séculos XV e XVI - A Expansão Marítima Portuguesa.
Avalia-se os conhecimentos em História; a capacidade de análise, de interpretação e
de síntese de documentos e mapas e sua relacionação com os contextos históricos e a
capacidade de comunicação em História.
Do Portugal do século XVIII à consolidação da sociedade liberal - 1820 e o
Liberalismo.
Avalia-se os conhecimentos em História, a capacidade de análise, de interpretação e
de síntese de documentos e sua relacionação com os contextos históricos e a
capacidade de comunicação em História.
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O Século XX: I República, Estado Novo, o 25 de Abril de 1974 e o regime
democrático
Avalia-se os conhecimentos, a compreensão histórica, a capacidade de análise,
interpretação e síntese de documentos, a capacidade de interpretação e relacionação de
diferentes temas, a capacidade de comunicação em História.
2. Características e estrutura da prova

O aluno realiza a prova em folha própria.
A prova apresenta cinco grupos de itens.
Cada grupo de itens tem por suporte um documento (texto, mapa ou imagem) cuja análise é
exigida.
A prova inclui itens de seleção e itens de construção.
A prova é cotada para 100 pontos.
Tipologia de itens:
Itens de seleção: Escolha múltipla; Associação/Correspondência; Ordenação.
Itens de construção: Resposta curta; Resposta restrita; Resposta extensa.
Grupo I
A Península Ibérica: localização e quadro natural
A cotação do grupo I é de 15 pontos.
Grupo II
A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal (século XII)
A cotação do grupo II é de 15 pontos.
Grupo III
Portugal nos séculos XV e XVI - A Expansão Marítima Portuguesa
A cotação do grupo III é de 20 pontos.
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Grupo IV
Do Portugal do século XVIII à consolidação da sociedade liberal - 1820 e o Liberalismo
A cotação do grupo IV é de 25 pontos.
Grupo V
O Século XX: I República, Estado Novo, o 25 de Abril de 1974 e o regime democrático
A cotação do grupo V é de 25 pontos.
3. Critérios gerais 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.
Critérios gerais de classificação:
- Clareza de linguagem/domínio da expressão escrita;
- Domínio de vocabulário/conceitos da disciplina;
- Capacidade de análise, interpretação e síntese de documentos/mapas e sua relacionação
com os contextos histórico/geográficos específicos;
- Interpretação e relacionação dos diferentes temas.
Critérios específicos:
As respostas, e possíveis cenários de resposta, constantes da grelha de correção da prova.
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.
Se o aluno responder a um mesmo item 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.
4. Material
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O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica
de tinta indelével preta ou azul.
As respostas não são registadas no enunciado.
Não é permitida a consulta de dicionário, nem de qualquer outro manual.
Não é permitido o uso de corretor.
5. Duração

A prova tem a duração de 90 minutos.
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