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Informação- Prova de Equivalência à Frequência  

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL                                                 2021 

Prova 05 | Prova Escrita 

2º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º 

ciclo do Ensino Básico da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2021, 

nomeadamente: Objeto de avaliação; Características e estrutura; Critérios gerais de 

classificação; Duração e Material. 

 

1 - OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais da disciplina de História e Geografia de Portugal do 2º ciclo do 

Ensino Básico, nos domínios “A Península Ibérica: Localização e Quadro Natural”; “Os 

Muçulmanos na Península Ibérica”; “Portugal nos séculos XV e XVI”; “A Revolução Francesa e 

os seus reflexos em Portugal”; ”Portugal na segunda metade do Século XIX” “Da Revolução 

Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 1926”; “O 25 de Abril de 1974 e o Regime 

Democrático”.  

 

2 - CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova é constituída por um único caderno. O aluno realiza a prova no enunciado. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos (como textos, imagens, cronologias, 

mapas, tabelas e gráficos) e requerer a sua análise. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, ordenação, associação, verdadeiro/falso, 

complemento) e itens de construção (resposta restrita, resposta curta e resposta extensa). 

A prova apresenta sete grupos de questões. 

A prova é cotada para 100 pontos. 
 
 

3 - CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada item resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item. 

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. 
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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. 

A distribuição da pontuação total de cada prova pelos itens que a integram, visa assegurar um 

maior equilíbrio na valorização das várias competências avaliadas e dos níveis de 

complexidade cognitiva requeridos. Assim, nos diferentes itens de cada prova, a cotação mais 

elevada será sempre igual ou inferior ao dobro da cotação mais baixa. Exemplo: se ao item de 

menor cotação de uma prova forem atribuídos 6 pontos, o item de maior cotação não pode 

ter uma cotação superior a 12 pontos.  

 

Itens de seleção 

 

• Associação/Correspondência 

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

 

• Escolha múltipla 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a 

única opção correta.  

 

• Complemento 

      A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho, podendo ser atribuída 

pontuação a respostas parcialmente corretas. 

 

• Verdadeiro / Falso 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a 

única opção correta.  

 

• Ordenação 

A classificação das respostas a este item é dicotómica, ou seja, a cotação do item só é 

atribuída às respostas corretas; todas as outras respostas são classificadas com zero 

pontos. 
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Itens de construção 

• Resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. 

• Resposta restrita  

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

 

• Resposta extensa 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

 

 

4 – DURAÇÃO 

A prova tem a duração de noventa minutos. 

 

 

5 - MATERIAL AUTORIZADO 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 


