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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE CICLO

História e Geografia de Portugal (escrita)
2019
Prova Nº 05
2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da disciplina de História
e Geografia de Portugal, a realizar em 2019, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração

Objeto de avaliação

A prova de equivalência tem por referência o Programa de História e Geografia de Portugal, nos termos do nº 10
da Secção II do Anexo II do Despacho Normativo nº14/2007 de março.
A prova de equivalência desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados no
Programa da disciplina e no documento das Metas Curriculares passíveis de avaliação em prova escrita de
duração limitada, nomeadamente as competências nos domínios da Espacialidade, do Tratamento de
Informação/Utilização de Fontes, da Comunicação em História e da Compreensão Histórica.

Caraterização da prova

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por sete grupos. Todos os itens são de resposta obrigatória.
A distribuição da cotação pelos grupos é a que se segue:
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Nº de itens

Subdomínios

Cotações (em pontos)

3a6

Grupo I
A Península Ibérica: localização e quadro natural(5º Ano)

15

3a6

Grupo II
A formação do Reino de Portugal (5º Ano)

15

3a6
2a6

2a6

2a6
2a6

Grupo III
Portugal nos séculos XV e XVI (5º Ano)
Grupo IV
A Revolução Francesa de 1789 e seus reflexos em
Portugal (6º Ano)
Grupo V
Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de
1926 (6º Ano)
Grupo VI
Estado Novo, O 25 de Abril de 1974 e o regime
democrático (6º Ano)
Grupo VII
Espaços em que Portugal se integra (6º Ano)

20
10

10

20
10

Os grupos de itens podem ter um ou mais suportes de apoio, tais como: mapas, imagens e documentos.
Os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção.

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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