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2.º Ciclo do Ensino Básico  
 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do programa da 

disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

Os temas que constituem objeto de avaliação são os que a seguir se discriminam: 

Temas Conteúdos 

Um novo reino chamado Portugal 

- Em busca da autonomia 

- A conquista da linha do Tejo 

- O reconhecimento do reino 

Portugal nos séculos XV e XVI 

- De Portugal às Ilhas e ao Cabo da Boa Esperança 

- A chegada à Índia e ao Brasil 

- O Império português no século XVI 

Da União Ibérica e Restauração (século XVII) 

- A morte de D. Sebastião e a sucessão ao trono 

- O domínio filipino e os levantamentos populares 

- A revolta do 1.º de dezembro de 1640 e a Guerra da 
Restauração 

Portugal do século XVIII ao século XIX 

- As invasões napoleónicas 

- A saída da corte para o Brasil 

- A resistência aos invasores e a intervenção inglesa 

- A revolução liberal de 1820 

- A ação das Cortes Constituintes 

- A luta entre liberais e absolutistas 
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Caracterização da prova 

A prova está organizada em quatro grupos de itens (áreas temáticas), os quais são de resposta obrigatória. 

Os quatro grupos têm por suporte documentos de natureza diversa como por exemplo, textos, imagens, 

mapas, tabelas e gráficos. Estes documentos podem apresentar perspetivas diferentes e possibilitam o 

estabelecimento de inter-relações, que visam o esclarecimento de uma problemática decorrente do 

Programa da disciplina de História e Geografia de Portugal.  

Os itens/grupos de itens exigem a análise dos documentos apresentados e podem envolver a mobilização 

dos conteúdos relativos ao programa.  

A prova é cotada para cem pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no seguinte quadro: 

Quadro 1 - Tipologia, número de itens e cotação 

Grupos Número de itens Cotação total Tipologia 

I 6 25 pontos Itens de construção: 

- Resposta curta 

- Resposta restrita 

- Resposta extensa 

II 5 25 pontos 

III 5 25 pontos 

IV 6 25 pontos 

 

Critérios gerais de classificação  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta 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, tendo como fatores de valorização a utilização de vocabulário específico/conceito, a 

construção de frases de forma organizada, a correção ortográfica, o relacionamento dos factos históricos e 

a interpretação correta dos documentos. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  

 

Material 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta.  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor.  

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


