
Prova 05 1 / 2 
 

 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO-PROVA 

História e Geografia de Portugal                                                               2022                                               
   

Prova 05 
 

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 2022, nomeadamente: 
 
• Objeto de avaliação 
• Características e estrutura 
• Critérios gerais de classificação 
• Duração 
• Material autorizado 

 

 

Objeto de avaliação 
 

A prova tem como referencial de avaliação os documentos curriculares em vigor e incide sobre a totalidade 
dos anos de escolaridade em que a disciplina de História e Geografia de Portugal é lecionada. 

 
 

Características e estrutura 
 

A prova é escrita e contém: 
Itens de Seleção: 

 Verdadeiro ou falso 
 Associação/correspondência  
 Ordenação 
  

Itens de Construção: 
 Texto lacunar 
 Resposta curta 
 Resposta restrita 
 Resposta extensa 

 
A prova é dividida em quatro grupos: 

 

Grupo I – A Península Ibérica: Localização e Quadro Natural; Dos Primeiros Povos à Formação de Portugal. 
 

Grupo II – Do século XIII à União Ibérica e Restauração: Portugal nos Séculos XV e XVI 
 

Grupo III – Portugal do século XVIII ao século XIX  
 

Grupo IV – Portugal no século XX 
 
A classificação da prova é expressa na escala percentual de 0 a 100. 
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Critérios gerais de classificação 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos 
critérios gerais e dos critérios específicos de classificação. 
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de verdadeiro e falso, a cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma 
inequívoca a única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: i) uma 
opção incorreta; ii) mais do que uma opção. Não há lugar a classificações intermédias. Devem ser respeitadas 
as instruções dadas no enunciado assinalando as opções verdadeiras com um V e as falsas com um F. 
Nos itens de Associação / Correspondência, a classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 
Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um dado 
conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 
Nos itens de Ordenação, a cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada 
esteja integralmente correta e completa. São classificadas com zero pontos as respostas em que: i) seja 
apresentada uma sequência incorreta; ii) seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência 
solicitada. 
Nos itens de resposta curta e texto lacunar a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta 
solicitados e apresentados. 
Nos itens de resposta restrita ou extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis 
de desempenho. Nestes itens que implicam produção de textos, estes devem ser construídos com correção 
linguística, aplicando o vocabulário específico da disciplina.  

 
 

Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 
 

Material Autorizado 
 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta 
Não é permitido o uso de corretor. 

 
 


