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2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 17/2016 de 4 de abril)
O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2º Ciclo da
disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2016, nomeadamente:
• Objeto de avaliação;
• Caracterização da prova;
• Critérios gerais de classificação;
• Material;
• Duração.

1. Objeto de avaliação

A prova tem por referência o programa e metas curriculares, de História e Geografia de Portugal do
ensino básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração
limitada, nomeadamente a capacidade de aplicar conhecimentos nos domínios da História e Geografia
de Portugal.
Domínios / subdomínios/ conteúdos
5ºano – Domínio A- A Península Ibérica localização e quadro natural; Domínio B – A Península
Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal (século XII) ; Domínio C - Portugal do s éculo
XIII ao século XVII



Domínio A- Subdomínio 1 - A Península Ibérica: localização



Domínio C- Subdomínio 1 - Portugal nos séculos XIII e XIV



Domínio C- Subdomínio 2- Portugal nos séculos XV e XVI.

6º ano – Tema D - Portugal no século XX
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Subtema 1 - A queda da monarquia e a 1ª República



Subtema 2 - O Estado Novo



Subtema 3 - O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático
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PROGRAMA
(Ano de
referência)

Domínio de competência
Domínios/ subdomínios/
conteúdos
GRUPO I
Domínio A - Subdomínio 1 - A

COTAÇÃO

1. Tratamento da Informação

Península Ibérica: localização



 A Localização de Portugal
e da Península Ibérica na
Europa e no Mundo;

Descreve aspetos da
realidade física e social;



15%

Tratar diferentes tipos
de informação;



GRUPO II

Analisar diversos tipos
de documentos.

Domínio C – Subdomínio 1 –
Portugal nos séculos XIII e
XIV

2. Compreensão histórica
Temporalidade:


 O século XIV europeu;
 Causas e consequências
do
problema
sucessório
português de 1383-85;

A
consolidação
da
Independência portuguesa.
Domínio C- Subdomínio 2 5º ANO

Portugal nos séculos XV e XVI

Portugal, pioneiro na
expansão portuguesa

Rumos da expansão
portuguesa no século XV
 As
grandes
viagens
transatlânticas
dos
povos
peninsulares;
 O império português do
século XVI.

Identificar e localizar no
tempo;



15%

Identificar e localizar no
tempo alterações
significativas na sociedade
portuguesa

Espacialidade:


Localizar o território
português;



20%

Caracterizar formas de
organização do espaço
português em diferentes
períodos.

GRUPO III
Tema D - Subtema 1- A queda
da monarquia e a 1ª República
 A queda da monarquia;

15%
Contextualização:

 A 1ª república

GRUPO IV

Caracterizar alterações
significativas na sociedade
portuguesa.

Tema D- Subtema 2 – O Estado
Novo
6º ANO

 O golpe militar de 28 de
Maio;
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2. Caraterísticas e estrutura
O aluno não realiza a prova no enunciado.
Esta prova é constituída por quatro grupos;
Todos os itens são de resposta obrigatória;
Nos itens de escolha múltipla, a indicação de mais de uma opção implica a desvalorização total da
resposta;
A prova é cotada na escala percentual de 0 a 100, sendo a classificação final expressa na escala
de níveis de 1 a 5.

3. Critérios gerais de classificação
Objetividade e capacidade de síntese;
Clareza da resposta, tendo em atenção a coerência, a adequação de ideias e/ou
argumentos utilizados;
Capacidade de análise e de interpretação dos documentos utilizados no enunciado;
Uso de terminologia adequada à disciplina, quer de natureza científica, quer no domínio da
expressão escrita em Língua Portuguesa.

4. Material
Material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

5. Duração
90 minutos.
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