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Prova 05
2.ºCiclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de julho; Despacho Normativo n.º 1-A/2017)

Objeto de avaliação
A prova tem por referência os conteúdos e aprendizagens da disciplina de História e Geografia de Portugal do 2.º ciclo do
Ensino Básico em vigor, na escola, no corrente ano letivo.

Caracterização e estrutura da prova
Trata-se de uma prova escrita constituída por cinco grupos de questões de resposta obrigatória, podendo cada grupo ter
de uma a seis questões. Algumas destas questões poderão aparecer subdivididas.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e verdadeiro/falso) e itens de construção
(resposta curta, resposta restrita e/ou resposta extensa). Nos itens de resposta curta, a resposta pode resumir-se, por
exemplo, a uma palavra, a uma expressão, ou a uma frase.
As questões podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, figuras, tabelas, gráficos e
mapas.
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.
Grupos

I
II
III
IV
V

Cotação
(em pontos)

Domínios/subdomínios

A Península Ibérica: localização e quadro natural
- A Península Ibérica: localização.
- A Península Ibérica: quadro natural.
A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de
Portugal (século XII)
- A formação do reino de Portugal.
Portugal do século XIII ao XVII
- Portugal nos séculos XV e XVI.
Portugal do século XX
- A Revolução Republicana.
Portugal do século XX
- O Estado Novo.
- O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático.

22

6
26
15
31

Total
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100
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Critérios gerais de classificação
A prova é classificada na escala de 0 a 100 pontos tendo por base os seguintes critérios:
- Correta expressão escrita
- Objetividade, estrutura e clareza da resposta
- Utilização adequada da terminologia específica da disciplina
- Interpretação e análise de documentos
Fatores de desvalorização:
- Afastamento do tema proposto;
- Desenvolvimento confuso e desordenado;
- Incorreções de terminologia científica;
- Incorreta expressão escrita.
Nos itens de verdadeiro / falso serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções como verdadeiras ou como
falsas. Por sua vez, nos itens de completamento serão considerados os elementos efetivamente colocados nos espaços
em branco.

Duração da Prova
A prova tem a duração de 90 minutos.

Material autorizado
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas em folha específica de exame.
Não é permitido o uso de corretor.
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