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2º CICLO 
Prova de Equivalência à Frequência de  

História e Geografia de Portugal 

Ano de escolaridade 5º e 6º anos 

Duração da prova 90 minutos 

Ano letivo 2019/2020 

 
 Despacho Normativo n.º 3-A/2019 

 

0. Introdução. 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 2º 

Ciclo do Ensino Básico da disciplina de História e Geografia de Portugal a realizar em 2020 pelos alunos que se 

encontram abrangidos pela legislação em vigor. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e do programa 

da disciplina. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto da avaliação. 

• Características e estrutura. 

• Critérios de classificação. 

• Material. 

• Duração. 

 

Importa referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens 

e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo programa, em 

adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 
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1. Objeto da avaliação. 
 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos enunciados no programa de 

História e Geografia de Portugal. 

 

As orientações curriculares para o 2º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de História e Geografia de 

Portugal integram diversos subtemas, organizados em cinco domínios ou temas, sendo, a lecionação desses 

domínios, distribuída pelos dois anos deste ciclo. A organização apresenta-se da seguinte forma: 

 

• A Península Ibérica – localização e quadro natural. 

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

• Portugal do século XIII ao século XVII. 

• Do Portugal do século XVIII à consolidação da sociedade liberal. 

• O século XX. 

 

A prova de equivalência à frequência, realizada através de uma prova escrita de duração limitada, só 

permite avaliar parte dos conhecimentos enunciados no programa. A resolução da prova pode implicar a 

mobilização de aprendizagens inscritas no programa, mas não expressas nesta informação. 

 

2. Conteúdos da prova de equivalência à frequência. 
 

• A Península Ibérica - localização e quadro natural. 

▪ A Península Ibérica na Europa e no Mundo. 
▪ As representações da Terra. 
▪ A desigual distribuição dos continentes e oceanos. 

 

• A formação do Reino de Portugal. 

▪ A reconquista cristã peninsular. 
▪ O condado Portucalense. 
▪ Do condado Portucalense ao reino de Portugal. 
▪ As fronteiras do reino de Portugal. 

 

• Portugal nos séculos XV, XVI e XVII. 

▪ A expansão marítima portuguesa. 
▪ De Portugal às ilhas atlânticas e ao cabo da Boa Esperança. 
▪ A chegada à Índia e ao Brasil. 

 

• Da União Ibérica à Restauração da Independência. 
 

▪ Fatores que levaram à perda da independência portuguesa em 1580. 
▪ O domínio filipino em Portugal (1580-1640). 
▪ A restauração da independência em 1640 e a guerra da restauração. 
 

• O século XX.  

▪ O Estado Novo. 
▪ 25 de Abril de 1974 e o regime democrático. 
▪ Portugal nos dias de hoje – sociedade e geografia humana. 
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3. Caracterização da prova 
 

A prova tem cinco grupos. A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

Quadro I 

Conteúdos Cotação (em pontos) 

Grupo I 
A Península Ibérica - localização e quadro natural: 

- A Península Ibérica na Europa e no Mundo; 
- As representações da Terra; 
- A distribuição dos continentes e oceanos. 

20 pontos 

Grupo II 
A formação do reino de Portugal: 

- A reconquista cristã peninsular; 
- O condado Portucalense; 

      - Do condado Portucalense ao reino de Portugal; 
      - As fronteiras do reino de Portugal. 

 

20 pontos 

Grupo III 
Portugal nos séculos XV, XVI e XVII: 

- A Expansão marítima portuguesa; 
- De Portugal às ilhas atlânticas e ao cabo da Boa Esperança; 
- A chegada à Índia e ao Brasil. 

20 pontos 

Grupo IV 
Da união Ibérica à restauração da independência. 
      - Fatores que levaram à perda da independência portuguesa em 1580; 
     - O domínio filipino em Portugal (1580-1640); 
     - A restauração da independência em 1640 e a guerra da restauração. 
 

20 pontos 

Grupo V 
O século XX: 
      - O Estado Novo; 
      - O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático; 

- Portugal nos dias de hoje – sociedade e geografia humana. 

20 pontos 

Total: 100 pontos 

 

A prova pode incluir itens da tipologia descrita no Quadro II 

 

Quadro II 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item Cotação total por item 

 

Itens de seleção: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Escolha múltipla 3 4 pontos 12 pontos 

Itens de construção:    

Resposta curta 6 4 pontos 24 pontos 

Resposta restrita 9 4 a 6 pontos 40 pontos 

Resposta extensa 4 6 pontos 24 pontos 
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4. Critérios 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. 

 

4.1. Itens de seleção 

 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção ou as opções corretas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

4.2. Itens de construção 

 

Resposta curta 

 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

 

Resposta restrita 

 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio 

específico da disciplina. 

 

Resposta extensa 

 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio 

específico da disciplina. 

 

5. Material 

 

Os alunos apenas podem 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. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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7. Critérios de classificação 
 

(versão para os docentes) 

 

Nota: A apresentação dos tópicos de conteúdos que a seguir se indicam não implica a obrigatoriedade 

de apenas serem considerados os aspetos neles referidos. Podem existir outras alternativas que terão de ser 

consideradas pelo professor classificador, atendendo à forma como as respostas forem elaboradas. 

 

Grupo I 
 

1.1 - (Prova da 1ª Fase) – A – Europa; 2 – Oceano Índico 
1.1 - (Prova da 2ª Fase) – A – Europa; 3 – Oceano Pacífico 
 

1.2 - Oceano Atlântico. 
 

1.3 - Ibérica. 
 

1.4 - O círculo deve ser colocado, no planisfério, rodeando a Península Ibérica. 
 

2.1 - Legenda, título, escala e orientação. 
 

Grupo II 
 
1.1 - Doador: D, Afonso VI, rei de Leão. Quem recebeu: Conde D. Henrique. 
 
1.2 - Conquistando terras aos Mouros. 
 
2.1 - Porque conquistou muitos territórios aos mouros. 
 
2.2 - Com base na Cronologia 1 são referidas como avanços, Leiria, Santarém, Lisboa, Évora, Moura e 

Serpa, e como recuos Moura, Beja e Serpa. 
 
2.3 - Como causa os serviços prestados por D. Afonso Henriques no âmbito da Reconquista Cristã e na 

expansão do Cristianismo. Como consequência o reconhecimento de Portugal como reino Cristão e de D. 
Afonso Henriques comorei dos Portugueses. 
 

Grupo III 
 
1 - (Prova 1ª Fase) - 1 - Lisboa; 2 - Brasil; 3 - Cabo da Boa Esperança; 4 - Calecute. 
1 - (Prova 2ª Fase) 1 – Lisboa ou Portugal; 2 - Cabo da Boa Esperança; 3 – Calecute ou Índia; 4 – China 

ou Macau. 
 

 2 - (Prova 1ª Fase) - Para os Portugueses era importantíssimo terem acesso ao caminho marítimo para 
o Brasil e à possibilidade de venda de novas mercadorias em território Europeu (Lisboa e Norte da Europa) 
com lucro para a Coroa Portuguesa; 

2 - (Prova 2ª Fase) - Para os Portugueses era importantíssimo terem acesso ao caminho marítimo para  
Índia, acesso às especiarias tão desejadas da Índia, possibilidade de venda das mercadorias em território 
Europeu (Lisboa e Norte da Europa) com lucro para a Coroa Portuguesa, fazendo concorrência ao monopólio 
do comércio Árabe naquela região. 

 
3 - (Prova 1ª Fase) - Entre outros produtos, pau-brasil, aves exóticas, açúcar, ouro, diamantes. 
3 - (Prova 2ª Fase) - Exemplos de especiarias: pimenta, canela, gengibre, açafrão, cravo. Além das 

especiarias também as sedas, pedras preciosas e porcelanas eram originárias da Ásia. Com a viagem marítima 
de Vasco da Gama, os Portugueses ficaram com o acesso facilitado a estes produtos que passaram a poder 
vender diretamente no continente Europeu com uma grande margem de lucro. 
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4 - (Prova 1ª Fase) - Para tirar o maior proveito destas terras, foi necessário utilizar estratégias 
adequadas às características de cada um dos locais e dos diferentes povos. Para assegurar o seu domínio sobre 
os territórios descobertos ou conquistados foi necessário: fazer o povoamento dessas áreas com colonos 
portugueses; ensinar a língua portuguesa; fazer a exploração económica dos territórios; divulgar a fé cristã. 

4 - (Prova 2ª Fase) - Para tirar o maior proveito destas terras, foi necessário utilizar estratégias 
adequadas às características de cada um dos locais e dos diferentes povos. Para assegurar o seu domínio sobre 
os territórios descobertos ou conquistados foi necessário: ensinar a língua portuguesa; fazer a exploração 
económica dos territórios; divulgar a fé cristã; fazer face à concorrência dos Árabes. 

 
Grupo IV 

 
1 - O discurso de D. Filipe II nas Cortes de Tomar. 
 
2 - Manter a Língua Portuguesa, a cunhagem de moeda própria, a nomeação de portugueses para 

cargos de governação, respeito pelos costumes dos portugueses.  
 
3 - (Prova 1ª Fase) - Encontrou Portugal sem dinheiro, sem homens disciplinados para a guerra, a 

fronteira terrestre sem fortificações nem defesa e a maior parte das conquistas a oriente e a ocidente 
ocupados pelos inimigos do rei de Espanha. O aluno deve referir pelo menos duas situações. 

3 - (prova 2ª Fase) - As revoltas e os motins durante a governação Filipina e/ou a revolta da 
Restauração.  

 
4 - Pedir ajuda aos inimigos de Espanha através de acordos e tratados de aliança, organizar um 

exército, construi r e restaurar fortalezas e reconquistar territórios ocupados pelos inimigos de Espanha. 
 

Grupo V 
 
1.1 - As causas próximas do movimento do 25 de Abril são a guerra colonial, as restrições às liberdades 

(proibição dos partidos políticos, atuação da censura e repressão da policia politica), a emigração, os 
movimentos estudantis, os movimentos intelectuais e as organizações representativas dos trabalhadores. 

 
2 - A imagem documenta o cerco do Quartel do Carmo levado a cabo pelo MFA, simboliza o fim do 

regime do Estado Novo para além de ilustrar a elevada adesão da população à Revolução com a saída em 
massa à rua. 

 
3.1 - Pluralismo de expressão; respeito e garantia dos direitos e liberdades fundamentais; existência de 

partidos políticos livres. 
 
4 - A entrada de Portugal na CEE, hoje União Europeia, permitiu a disponibilização de meios financeiros 

para desenvolver e modernizar o País, nomeadamente a criação de políticas comuns na agricultura, na 
indústria e no comércio, entre outros; livre circulação de trabalhadores e de mercadorias; criação de uma 
moeda única: o euro; defesa da liberdade e da democracia; criação de uma cidadania europeia; aplicação de 
programas de intercâmbio de estudantes (Erasmus) e de geminação de vilas e cidades. 
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8. Cotações 
 

Grupo I 

1.1 (2+2) 4 pontos  

1.2  4 pontos  

1.3  4 pontos  

1.4  4 pontos  

2.1 (4x1) 4 pontos  

   20 pontos 
 

Grupo II 

1.1 2+2 4 pontos  

1.2  4 pontos  

2.1  4 pontos  

2.2 2+2 4 pontos  

2.3 2+2 4 pontos  

   20 pontos 
 

Grupo III 

1 4x1 4 pontos  

2  6 pontos  

3 2+2 4 pontos  

4 3+3 6 pontos  

   20 pontos 
 

Grupo IV 

1  4 pontos  

2 3+3 6 pontos  

3  4 pontos  

4 3+3 6 pontos  

   20 pontos 
 

Grupo V 

1.1 2+2 4 pontos  

2  6 pontos  

3.1 2+2 4 pontos  

4 3+3 6 pontos  

   20 pontos 
    

 Total  100 pontos 


