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6.º Ano de Escolaridade
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência
de História e Geografia de Portugal, do ensino básico a realizar em 2021,
nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Material

•

Duração

•

Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e
as Aprendizagens Essenciais de História e Geografia de Portugal para os 5º e 6º anos e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração
limitada. As orientações Curriculares para o 2º ciclo do ensino básico da disciplina de
História e Geografia de Portugal estão organizadas em quatro domínios lecionados
nos dois anos letivos.

Caracterização da Prova
A prova é realizada no enunciado.
A prova é constituída por 4 grupos de questões: I, II, III, IV.
A cada grupo corresponde um dos domínios programáticos.
As questões têm como suporte um ou mais documentos para análise.
Cada grupo terá itens de resposta de natureza diversa:
•

Observação/análise/interpretação de documentos iconográficos e de mapas;

•

Itens de construção: de resposta curta/restrita;

•

Itens de seleção: completamento/escolha múltipla/associação/verdadeiro/
falso.
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As questões e a cotação serão distribuídas pelos Domínios como o descrito no Quadro
1.

Quadro 1 — Domínios, subdomínios e cotação
PROVA ESCRITA
Domínios

Subunidades

Grupo I – A Península Ibérica: - A Península Ibérica: localização

Nº de questões Cotação
(em pontos)
4
18

localização e quadro natural
Grupo II – Portugal nos séculos - Organização social
- Crise de 1383/85
XIII e XIV

6

26

Grupo III – Portugal nos séculos - O pioneirismo português e a expansão
marítima
XV e XVI

5

24

Grupo IV – Portugal

9

32

24

100

XX

no século - O Estado Novo (1933-1974)
- O 25 de Abril de 1974 e o regime
democrático

Total

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação da prova
Tipologia de itens
Itens de
seleção

Itens de
construção

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

Escolha múltipla

1a3

1a4

Associação/correspondência

1a2

1a8

Verdadeiras/Falsas

1a2

1a6

Completamento

1a2

1a8

Resposta curta

6 a 12

2a6

Resposta restrita

1a5

2a8

Material
Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor. Serão invalidadas as respostas a lápis.
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Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar

este limite de tempo.

Critérios gerais de classificação
Todas as questões são de resposta obrigatória.
A cotação da prova é de 100 pontos.
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.
Se o aluno responder a um mesmo item/questão mais do que uma vez, não
eliminando

inequivocamente

a(s)

resposta(s)

que

não

deseja

que

seja(m)

classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja
classificada com zero pontos.
Será atribuída cotação completa se as respostas revelarem:
•

Objetividade e capacidade de síntese;

•

Clareza, tendo em atenção a coerência, a adequação e a articulação das
ideias e /ou dos argumentos utilizados;

•

Terminologia científica;

•

Capacidade de análise e de interpretação dos documentos utilizados no
enunciado.

As respostas podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões
constantes dos critérios de classificação, desde que o seu conteúdo seja
cientificamente válido e adequado ao solicitado e ressalvando-se sempre uma visão
holística de cada resposta.
Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente
corretas.
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a única opção correta. Não há lugar a classificações intermédias.
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Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Itens de construção
Nos itens de resposta curta e restrita, a classificação é atribuída de acordo com os
elementos de resposta solicitados e apresentados.
Nas questões de resposta curta e restrita serão contemplados como fatores de
desvalorização:
- A não utilização adequada de conceitos específicos da disciplina.
- Utilização da Língua Portuguesa de forma pouco clara e correta.
- A má estruturação da resposta de acordo com o solicitado.
- A falta de conhecimento de factos e acontecimentos históricos.
- Incorreta interpretação/análise de mapas, documentos escritos e iconográficos.
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