Prova de equivalência à frequência

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

maio de 2019

PROVA /05 | 2019

2º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.° Ciclo da disciplina
de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2019, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Material

•

Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de História e Geografia de Portugal do Ensino Básico, as Metas Curriculares
da disciplina para o ensino básico e permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de
duração limitada, nos domínios - A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação da Portugal, Portugal nos
séculos XIII e XVII, Portugal do século XVIII ao século XIX e Portugal do século XX.

Caracterização da prova
A prova pretende avaliar se o aluno:
•

Descreve os aspetos da realidade física e social de diferentes épocas.

•

Interpreta documentos de índole diversa (textos, mapas, gráficos ou outros).

•

Aplica os conceitos de mudança/permanências na caracterização das sociedades que se constituíram no espaço
português em diferentes períodos.

•

Identifica, localiza no tempo e caracteriza alterações significativas da sociedade portuguesa.

•

Estabelece relações passado/presente.

•

Utiliza corretamente o vocabulário da disciplina.

•

Distingue características concretas de sociedades que ocuparam o espaço português em diferentes períodos.

A prova é cotada para 100 pontos.

A prova é constituída por quatro grupos.
Os Grupos I, II, III e IV correspondem cada um, a cerca de 25%. A cotação de cada grupo pode ter uma variação de
10%.
A prova engloba conteúdos programáticos dos dois anos do 2º Ciclo do Ensino Básico.
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Cada grupo corresponde a um dos seguintes domínios:
•

A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal (século XII).

•

Portugal do século XIII ao século XVII.

•

Portugal do século XVIII ao século XIX.

•

Portugal do século XX.

Tipo de questões
•

Algumas questões podem ser antecedidas por documentos (mapas, gráficos, fotografias, ilustrações, textos
ou outros) que servem de suporte à elaboração das respostas.

•

Os grupos itens abertos (resposta restrita e /ou composição curta), e itens fechados (completamento de
frases, correspondência e /ou verdadeiro/falso.

•

Todas as questões são de resposta obrigatória.

Quadro1 – Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

ITENS DE SELEÇÃO
•

Escolha múltipla

•

Associação / Correspondência

•

Ordenação

De 2 a 7

De 3 a 12

ITENS DE CONSTRUÇÃO
•

Resposta curta

•

Resposta restrita

•

Resposta extensa

De 3 a 10

De 3 a 9

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 lápis.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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