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INFORMAÇÃO – PROVA 

HGP – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 2018 

PROVA 05 

6.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência 

da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2018, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de História e Geografia de 

Portugal e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada. 

 

Caracterização da prova 

A prova tem uma única versão. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A distribuição da cotação pelos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Conteúdos Cotação (em 
pontos) 

A1 e A2 – A Península Ibérica: localização e quadro natural 

25 a 35 
B4 – A formação do Reino de Portugal 

C1 – Portugal nos séculos XIII e XIV 

C3 – Portugal da União Ibérica à Restauração 

D1 – O Império Português, poder absoluto, a sociedade e a arte 
no século XVIII 

65 a 75 

D2 – A Revolução Francesa e os seus reflexos em Portugal 

E1 – Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 
1926 

E2 – O Estado Novo 

E3 – O 25 de Abril e o regime democrático 

F5 – Lazer e património 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, preenchimento de espaços, associação 

e ordenação) e itens de construção (resposta curta, resposta restrita e resposta 

extensa). 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos 

programáticos. 

A prova é constituída por quatro grupos cujos itens têm como suporte documentos de 

natureza diversa, como textos, imagens, cronologias, mapas e dados quantitativos 

organizados em gráfico, em quadro ou em tabela. Um destes grupos integra o item de 

resposta extensa. 

Cada grupo pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

temas do programa. 
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Material 

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

ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Critérios gerais de classificação 

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

critérios específicos apresentados para cada item. 

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

com zero pontos. 

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de 

desempenho, de acordo com os critérios específicos. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. 

Nas respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a 

atribuir traduz a avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina e no 

domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

Nas respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a não integração de 

aspetos relacionados com a informação contida nos documentos constitui fator de 

desvalorização, implicando a atribuição de pontuações correspondentes a níveis de 

desempenho abaixo do nível em que a resposta seria enquadrada se tal integração fosse 

feita. 


