INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

História e Geografia de Portugal

2016

Prova 21
2º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento apresenta as características da prova de equivalência à
frequência da disciplina de História e Geografia de Portugal do 2.º ciclo, a realizar
em 2016.
O documento está organizado com base nos seguintes domínios:
- Objeto de avaliação;
- Caracterização da prova
- Critérios gerais de classificação;
- Material;
- Duração.
Realizam a prova os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril.
Deve também ser considerado o Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril.
Objeto de avaliação
Os objetivos e os conteúdos têm como referência o Programa de História e Geografia
de Portugal para o Ensino Básico, em vigor.
A prova permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do
Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada.
A prova avalia a aprendizagem nos domínios do Tratamento de informação/Utilização
de fontes, da Compreensão histórica e da Comunicação em História.
Caracterização da prova
A prova apresenta quatro grupos de itens de escolha obrigatória.
A prova é constituída por itens de construção.
A maioria das questões incide nos temas programáticos supracitados de forma
separada.
Cada grupo de itens apresenta uma introdução, podendo ser apresentado sob a forma
de mapa, quadro ou texto.
A prova é cotada para 100 pontos.
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No Grupo I avalia-se a aprendizagem nos domínios da Espacialidade: Localização dos
Continentes e Oceanos. Localização e limites geográficos da Península Ibérica.
Nos Grupos II, III e IV avalia-se a aprendizagem nos domínios da informação
relevante:
- das ideias/informações fundamentais do documento;
- do contexto histórico em que os documentos se integram;
- do quadro cronológico e espacial;
- do conjunto de acontecimentos que produziram mudanças e ritmos de
desenvolvimento;
- da ação de indivíduos e de grupos.
- de conceitos de interação/causalidade;
- das relações entre o passado e o presente, através do reconhecimento de mudanças
e permanências.
Assim como se avalia no domínio da Comunicação:
- Organização e sistematização do discurso;
- Clareza e correção na linguagem.
Valorização relativa dos temas
Conteúdos

Cotações

Grupo I

20 pontos

Grupo II

30 pontos

Grupo III

25 pontos

Grupo IV

25 pontos

Critérios Gerais de Classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e
dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa
por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são
classificadas com zero pontos.
Exige-se:
•

Adequação da resposta à pergunta formulada;

•

Demonstração correta do conhecimento de conceitos, factos e datas;

•

Utilização da informação de um modo estruturado e coerente;
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•

Capacidade de interpretação de mapas, quadros e textos;

•

Utilização correta da língua portuguesa.

Material
Os examinandos realizam a prova em folha própria, fornecida pelo estabelecimento
de ensino.
Apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou
preta.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de lápis, nem de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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