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Disciplina: História e Geografia de Portugal 2021 

 Código da Prova: 05                      Tipo de Prova: escrita  

6º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 10-A/2021)

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 

Frequência de História e Geografia de Portugal do 2.º ciclo do ensino básico.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do Programa da 

disciplina. 

2. Objeto de avaliação 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em 

domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração 

limitada. 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  e Estrutura da Prova 

A prova é estruturada de modo a avaliar as aprendizagens dos examinandos nos seguintes 

domínios: 

   - Tratamento de informação/utilização de fontes; 

   - Compreensão histórica: Temporalidade, Espacialidade, Contextualização; 

   - Comunicação em História. 
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A prova é constituída por quatro grupos. 

         Cada grupo corresponde a um dos temas programáticos: 

TEMA A – A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal (século XII). A 

Península Ibérica na Europa e no Mundo – Representações da Terra. 

TEMA B – Do século XIII à União Ibérica e Restauração (século XVII). Portugal no século XIII 

e a Revolução de 1383/1385. 

TEMA C - De Portugal do século XVIII à consolidação da sociedade liberal – Portugal na 

segunda metade do século XIX. 

TEMA D – O século XX – A Queda da Monarquia e a Primeira República, o Estado Novo e o 

25 de Abril de 1974 e o Regime Democrático. 

Cada grupo é constituído por quatro itens abertos, que podem apresentar-se subdivididos 

e é introduzido por um ou mais documentos (escritos, iconográficos ou gráficos). 

4. Critérios gerais de classificação 

A cotação total da prova é de 100 (cem) pontos. 

A cotação de cada grupo varia entre 20 e 30 (vinte e trinta) pontos. 

Os critérios de classificação das respostas apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada 

com zero pontos. 
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5. Material a utilizar 

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 lápis, lapiseira e corretor. 

 

6. DURAÇÃO DA PROVA 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 


