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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 2022 
 

Prova 05 

2º Ciclo 
 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2º ciclo 

da disciplina de História e Geografia de Portugal, tendo por base o Despacho Normativo n.º 3-A/2020 

e o Decreto-Lei n.º 55/2018, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 

• Tipologia da prova – Escrita: 

 

a) Objeto de avaliação 

A prova incide nos conhecimentos e metas enunciados no programa da disciplina de História e 

Geografia de Portugal, passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

Competências: 

• Analisa fontes de natureza diversa (textos historiográficos, mapas, documentos 

iconográficos); 

• Situa cronológica e espacialmente acontecimentos relevantes, relacionando-os com os 

contextos em que ocorreram; 

• Situa e caracteriza aspetos relevantes da História de Portugal: 

• Elabora e comunica, com correção linguística, sínteses de assuntos estudados, utilizando, de 

forma adequada, vocabulário específico da disciplina. 

 

Conteúdos: 

Relativamente aos conteúdos, o programa da disciplina acentua a importância da História de 

Portugal na formação dos alunos. A prova incide nos conteúdos e conceitos estruturantes fixados 

nos programas dos dois anos curriculares de História e Geografia de Portugal: 

• Portugal dos séculos XI a XIII – Formação de Portugal; Sociedade portuguesa; população e 

atividades económicas. 

• Portugal nos séculos XV e XVI – Conquistas e descobertas do século XV; império português no 

século XVI. 

• Portugal nos séculos XVIII e XIX – Sociedade Portuguesa no tempo de D. João V; Lisboa 

Pombalina; Portugal na 2ª metade do século XIX – Inovações tecnológicas; 



Página 2 | 2  

• Portugal no século XX – Revolução Republicana (1ª República); Salazar e o Estado Novo; O 25 

de Abril e a construção da democracia. 

 

b) Características e estrutura da prova 

A prova apresenta quatro grupos de itens, tendo por suporte documentos escritos, iconográficos, 

mapas e cronologias. 

Integra itens de resposta múltipla, de associação e de construção de resposta curta e ou 

restrita, com cotação diferenciada, de acordo com o tipo de tarefa solicitada: 

• Identificação da informação expressa nas fontes apresentadas; 

• Explicitação do significado de elementos contidos nas fontes; 

• Mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar fontes; 

• Outras tarefas, de acordo com as competências do programa. 

 

Estrutura da prova 

Atividade 
Grupos 

Competências Conteúdos Número 
de  

itens 

Cotação 

 

 
I 

- Interpretar imagens; 

- Interpretar questões e 
responder por escrito, 
utilizando o vocabulário 
específico 

Portugal dos séculos XI a XIII 

- Formação de Portugal; 

- Sociedade portuguesa: 
grupos sociais 

- Atividades económicas 

 

 
4 

 

 
25 

 

 
II 

- Interpretar, descrever e 
completar mapas; 

- Localizar espacialmente o 
Império português do século 
XVI 

Portugal nos séculos XV e XVI 

- Conquistas/descobertas do 
século XV; 

- Império português no século 
XVI 

 

 
4 

 

 
25 

 

 
III 

- Ler e interpretar textos e 
documentos históricos 
escritos; 

- Utilizar unidades de 
referência temporal; 

Portugal nos séculos XVIII e XIX 

- Sociedade Portuguesa no 
tempo de D. João V; 

- Lisboa Pombalina; 

- Portugal na 2ª metade do 
século XIX 

- Inovações tecnológicas; 

 
4 

 
25 

     IV 
 

- Ler /interpretar cronologias; 

- Identificar alterações na 
sociedade portuguesa; 

- Comparar as 
características de diferentes 
épocas. 

Portugal no século XX 

- Revolução Republicana 
-1ª República; 

- Os anos da ditadura; 

- O 25 de Abril e a democracia. 

 

 
4 

 

 
25 

 

c) Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos 

de classificação em cada item, sendo expressa por um número inteiro. 

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

pontos. 

No âmbito das competências específicas da disciplina, constituem critérios gerais; 
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• A relevância da resposta face à questão formulada; 

• A forma como a fonte é explorada, valorizando a interpretação pessoal, bem como a correta 

transcrição de excertos (usados ou não como suporte de argumentos); 

• O domínio do vocabulário específico da disciplina. 

A classificação a atribuir em cada item inclui a avaliação simultânea das competências 

específicas da disciplina e das competências de comunicação em língua portuguesa. 

 

d) Material 

    O(a) examinando(a) apenas pode usar, como material de escrita, esferográfica azul ou preta. 

    As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo     

oficial). 

Não é permitida a utilização de corretor. 

 

e) Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
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