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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO (SECUNDÁRIO OU 

BÁSICO) 

(HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL)  2022 
 
 

Prova (05)  

6.º Ano de Escolaridade 

 

EmcumprimentododispostonoDecreto-Lein.º55/2018,de6dejulho,enaCartade Solicitação 

n.º1/2021,de 9 de julho,aavaliaçãoexternatemcomoreferenciaisdebaseoPerfildosAlunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória, homologado peloDespacho n.º 6478/2017, publicado no Diário 

daRepública,2.ªsérie,n.º143,de26dejulho. 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO           
 

I Grupo 

DOMINIO- Península Ibérica –Localização e quadro natural. 

Subdomínio – A Península Ibérica - localização 

 

II Grupo 

DOMINIO - A Península Ibérica: Dos primeiros povos à formação de Portugal (século XII). 

Subdomínio – Os Romanos na Península Ibérica. 

Subdomínio - A formação do reino de Portugal.                    

 

III Grupo 

DOMINIO – Portugal do século XIII ao século XVII 

Subdomínio – Portugal nos séculos XV e XVI 

 

IV Grupo 

DOMINIO – Portugal do século XVIII ao século XIX. 

Subdomínio – O Império português, o poder absoluto, a sociedade de ordens e a arte no século XVIII. 

Subdomínio – Portugal na segunda metade do século XIX. 

 

V Grupo 

DOMINIO – Portugal do século XX 

Subdomínio – Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 1926 

Subdomínio – O Estado Novo. 

Subdomínio – O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático. 
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CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DO EXAME        

O exame apresenta quatro grupos de itens, queintegram itens de seleção e itens de construção.Dada 
a relevância da observação e da aprendizagem de diversas técnicas gráficas, cartográficas e 
estatísticas, cada grupo tem como ponto de partida, pelo menos um documento (mapa, imagem, 
texto, notícia, quadro estatístico, entre outros). 
 

Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por grupo 

Itens de seleção 

- escolhamúltipla; 

- verdadeiro/Falso; 

-texto lacunar; 

-crucigrama; 

-preenchimento de esquemas. 

8 

Grupo I – 15% 

Grupo II – 15% 

Grupo III – 35% 

Grupo IV – 35% 

Itens de construção 

- resposta curta; 

 

- resposta restrita; 
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Os alunos respondem no enunciado da prova. 

 
 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO         

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

 

ITENS DE SELEÇÃO 

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), será considerada apenas a resposta que 
surgirem primeiro lugar. 
 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 

As respostasdeverão revelar rigor científico, aplicação correta de terminologia específica, clareza e 
coerência, análise e capacidade crítica e um correto domínio de expressão escrita da língua 
portuguesa 
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Na classificação do exame, continuarão a ser consideradas corretasas grafias que seguirem o que se 
encontra previsto quer no Acordo de 1945, quer no Acordo de 1990, mesmo quando se utilizem as 
duas grafias numa mesma prova. 

 

MATERIAL            

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével 
azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
DURAÇÃO            

O exame tem a duração de 90 minutos. 

 

O grupo disciplinar de História e Geografia de Portugal 


