Informação - Prova de Equivalência à Frequência
6º Ano de Escolaridade [Dec.Lei nº 139/2012]
2º ciclo do Ensino Básico

Prova 05 / 2018
História e Geografia de Portugal – Prova Escrita (Teórica)

1-Objeto de avaliação
A prova 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 de História e Geografia de Portugal. As aptidões/ /capacidades e os conhecimentos foram
selecionados e formulados no sentido de serem passíveis de avaliação em prova escrita de duração
limitada.
2. Características e estrutura
A prova apresenta cinco grupos de itens.
No grupo I avalia-se o tema A península Ibérica: Dos primeiros povos à formação de Portugal (séc. XII)
Cotação de 15 pontos.
No grupo II avalia-se o tema A península Ibérica: Dos primeiros povos à formação de Portugal (séc. XII)
Cotação de 15 pontos.
No grupo III avalia-se o tema Portugal nos séculos XV e XVI. Cotação de 25 pontos.
No grupo IV avalia-se o tema Do Portugal do século XVIII à consolidação da sociedade liberal. Cotação
de 20 pontos.
No grupo V avalia-se o tema 1ª República/Estado Novo/25 de abril. Cotação de 25 pontos.
A estrutura da prova sintetiza-se no quadro 1.

Quadro 1- Valorização dos temas /subtemas/conteúdos na prova
Temas
Subtemas
Conteúdos
A península Ibérica: Dos
Os romanos na A romanização
primeiros povos à formação
A reconquista cristã
península
de Portugal (séc. XII)
A ação do conde D.
Ibérica.
A formação do Henrique
D. Afonso Henriques
reino de
e a luta pela
Portugal.
independência

Portugal nos seculos XV e
XVI

Do Portugal do século XVIII
à consolidação da sociedade
liberal

De Portugal às
ilhas atlânticas
e ao cabo da
Boa Esperança.
A chegada à
Índia e ao
Brasil.

1820 e o
Liberalismo.

A conquista de Ceuta
Avanços na costa
africana
A política
expansionista de D.
João II
A chegada à Índia e
ao Brasil
A revolução liberal
de 1820
A Constituição de
1822
O regresso da família

Cotação (em pontos)

30 pontos

25 pontos

20 pontos

real
A independência do
Brasil
A luta entre liberais e
absolutistas
1ª República /Estado Novo/25
de abril

O Estado Novo.

Salazar e o Estado
Novo
As restrições à
liberdade
A oposição ao Estado
Novo

25 pontos

A prova inclui os tipos de itens descriminados no quadro 2.

Quadro2- Tipologia ,número de itens e cotação
Tipologia de temas
Número de itens

Grupos

I
II
III
IV
V

3
3
5
4
5

Cotação por tema
15
15
25
20
25

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;
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos;
A realização de cada tarefa é discriminada no enunciado da prova;
Cada questão não resolvida tem a cotação de 0%;
Quando a resposta não corresponde claramente ao solicitado no enunciado, a cotação é de 0%;
É avaliada a utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
A avaliação do desempenho da competência em História resulta dos critérios específicos de classificação
e da avaliação da comunicação escrita em língua portuguesa.
4. Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou
preta.
Não é permitido o uso de corretor.
5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

