
 

 

Introdução  

 

O presente documento visa divulgar informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 

História e Geografia de Portugal, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de 

estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, nomeadamente: 

 

• Objeto da avaliação  

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência os conteúdos comuns ao programa de História e Geografia de Portugal do 2.º ciclo do 

ensino básico em vigor no corrente ano letivo.  

  

Caracterização da prova  

A prova apresenta 20 itens.  

Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes como, por exemplo, mapas, textos ou 

esquemas.  

Os itens estão organizados segundo cinco domínios temáticos:  

- A Península Ibérica na Europa e no mundo; 

- Os Romanos na Península Ibérica; 

- Portugal na segunda metade do séc. XV e XVI; 

- A Revolução Republicana.  
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INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de História e Geografia de Portugal (HGP) 

 

 Prova 05 | 2022 

 

2º Ciclo do Ensino Básico / 6º Ano de Escolaridade  

 

Tipo de Prova: Escrita 

Duração da Prova: 90 minutos  



 

 

A estrutura da prova sintetiza-se nos Quadros 1 e 2.  

Quadro 1 – Valorização dos domínios / conteúdos da prova  

- Tratamento da informação / 

utilização de fontes 
- Comunicação em História 

- Compreensão histórica: 

  Temporalidade (15%) 

  Espacialidade (15%)    

  Contextualização (30%) 

40% 10% 50% 

 

(¹) A prova compõe-se de quatro grupos de questões, todos de resposta obrigatória, sendo a cotação total de 100 

pontos e encontra-se estruturada de modo a avaliar as aprendizagens dos alunos nos domínios referidos no 

quadro atrás. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

- Resposta curta 13 56 

- Resposta desenvolvida 7 44 

 

Material autorizado 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

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

Não é permitido o uso de corretor.  

 

Duração  

As provas têm a duração de 90 minutos. 

 

Critérios gerais de classificação 

- Correta interpretação do enunciado; 

- Domínio dos conteúdos programáticos; 

- Adequação das respostas às perguntas; 

- Clareza das respostas; 

- Correta análise e interpretação de documentos de índole diversa; 

- Integração nas respostas, dos dados fornecidos nos documentos; 

- Uso rigoroso do vocabulário específico da disciplina de História e Geografia de Portugal; 

- Correta utilização da língua portuguesa; 

- Capacidade de síntese e objetividade nas questões de resposta curta; 

- Capacidade de estruturação das ideias, de análise e de espírito crítico nas questões de desenvolvimento. 

                       2/3 
 


