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INFORMAÇÃO PROVA – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA (PEF) 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL (05)                                                                                   MAIO DE 2019 

 
Prova de 2019 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

O presente documento visa divulgar informações da prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2019 pelos alunos que se 

encontram abrangidos pelo artigo n.º 14 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa/ Metas Curriculares da disciplina.  

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
 

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura da prova;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material;  

• Duração.  

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre a 

prova que irão realizar.  

 

1. Objeto de Avaliação 
 
Domínio B - A Península Ibérica - Dos primeiros povos à formação de Portugal. 

 

 Os Romanos na Península Ibérica: 

- A conquista romana e a resistência dos povos ibéricos. 

 Os muçulmanos na Península Ibérica: 

- A herança muçulmana. 

 A formação do Reino de Portugal: 

- A luta de D. Afonso Henriques pela independência e o alargamento do território. 

 
Domínio C – Portugal do século XIII ao século XVII: 

 

 A vida quotidiana: nas terras senhoriais; nos mosteiros; nos concelhos. 

 Portugal nos séculos XV e XVI: 

- De Portugal às ilhas atlânticas e ao Cabo da Boa Esperança. 
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2. Características e estrutura da prova 

- A chegada à Índia e ao Brasil. 

 
Domínio D - Portugal do Séc. XVIII ao século XIX: 

 A revolução liberal de 1820. 

 Portugal na 2ª metade do século XIX: 

- Inovações tecnológicas e recursos naturais. 

- Vida quotidiana no campo e nas grandes cidades. 

 

 Domínio E – Portugal do século XX 

 A queda da monarquia e a 1ª República: 

- A queda da monarquia. 

 O Estado Novo: 

     - O Estado Novo e as restrições à liberdade. 

     - A oposição ao Estado Novo. 

     - Razões que conduziram à revolução. 

 O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático: 

- A Constituição de 1976. 

Tipologia de itens 

 
  

 Itens de seleção, com cotação diferenciada de acordo com o tipo de tarefa solicitada. Estes 

itens podem ser de: 

     - Escolha múltipla. 

     - Preenchimento de espaços em branco. 

     - Ordenação. 

     - Verdadeiro/Falso. 

 

 Itens de construção exigem uma resposta desenvolvida, curta ou extensa, de acordo com 

tópicos de orientação temática e têm por suporte documentos de natureza diversa. 

 

 

 Estrutura 

 
• A prova apresenta quatro grupos de itens. 
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3. Critérios gerais de classificação 
 

 Letra legível. 

 Rigor no uso de conceitos específicos da disciplina. 

 Nas respostas parcialmente corretas dever-se-á atender às cotações parcelares. 

 Todas as respostas devem ser dadas de forma clara e legível. 

 Todas as respostas devem ser claramente identificadas. 

 Nos itens de construção, se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é 

classificada a resposta que surgir em primeiro lugar.  

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

pontos. 

 As respostas podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos 

critérios específicos de classificação, porém são classificadas desde que o seu conteúdo seja 

cientificamente válido e adequado ao solicitado. 

 Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 

corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos 

elementos solicitados, a classificação atribuída é zero. 

 Nos itens de escolha múltipla, a seleção de mais do que uma opção terá como classificação zero 

pontos. 

 São também classificadas com zero pontos as respostas: 

- Ilegíveis, riscadas, apagadas, com desenhos ou quaisquer comentários não relacionados com o 

que é solicitado no item. 

- Em que o aluno se limite a copiar o enunciado do item. 

- Que impossibilitem a identificação clara e objetiva dos elementos solicitados. 

 

4. Material 
 
Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.               

 

5. Duração  
 

A prova tem a duração de 90 minutos.  
 

 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 15 de Maio de 2019 


