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OBJECTO DA AVALIAÇÃO 

O  teste  de  Exame  de  Equivalência  à  frequência  tem  por  referência  o  Programa  de  História  e

Geografia em vigor o 2º ciclo do ensino básico. 

Permite  avaliar  os  objetivos  gerais,  do  domínio  das  aptidões/capacidades  e  do  domínio  dos

conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no âmbito do Programa da

disciplina. As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no sentido

de serem passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada.

Relativamente aos conteúdos previstos no Programa do 2º Ciclo,  o exame apenas integrará itens

relativos aos temas e subtemas apresentados na alínea B) desta informação.

Com esta pretende-se, apenas, delimitar os conteúdos para esta prova específica.

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

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

• Objeto de avaliação;

• Características e estrutura;

• Critérios de classificação;

• Material;
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• Duração.

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem
devidamente informados sobre a prova que irão realizar.

Importa ainda 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.

A) DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:

 COMPREENSÃO TEMPORAL

• Identifica e caracteriza as principais fases da evolução histórica e os grandes momentos de rutura. 

• Localiza no tempo eventos e processos, distingue ritmos de evolução. 

 COMPREENSÃO ESPACIAL

• Localiza no espaço diferentes aspetos das sociedades humanas em evolução e em interação;

• Estabelece relações entre a organização do espaço e os condicionalismos físico-naturais.

 INTERPRETAÇÃO DE FONTES: 

• Interpreta e seleciona informação adequada aos conteúdos em análise; 

• Utiliza conceitos históricos a partir da interpretação e da análise de fontes (textos, imagens, mapas,
gráficos e quadros). 

Tomando como referência estas competências, na classificação das respostas aos itens de construção
de resposta estrita e resposta extensa, relativamente à interpretação do(s) documento(s) e de acordo
com a tarefa solicitada, devem ser consideradas as operações seguintes: 

• Identifica a informação expressa nos documentos apresentados;

• Explicita o significado de elementos presentes nos documentos;

• Compara a informação recolhida nos diversos documentos;

• Mobiliza realidades históricas estudadas na análise dos documentos.

 COMPREENSÃO HISTÓRICA CONTEXTUALIZADA 
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• Distingue, numa dada realidade, os aspetos de ordem demográfica, económica, social, política e
cultural e estabelece relações entre eles. 

• Interpreta o papel dos indivíduos e dos grupos na dinâmica social. 

•.  Reconhece  a  simultaneidade  de diferentes  valores  e  culturas  e  o  carácter  relativo  dos  valores
culturais em diferentes tempos e espaços históricos.

• Relaciona a história nacional com a história europeia e mundial, abordando a especificidade do caso
português. 

 COMUNICAÇÃO EM HISTÓRIA 

•  Produz,  em  função  do  solicitado,  textos  com  correção  linguística,  aplicando  o  vocabulário
específico da disciplina. 

B) CONTEÚDOS

5.º ano : 

 A Península Ibérica: Localização e quadro;

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

  Portugal do século XIII ao século XVII. 

        6.º ano :

  Portugal do século XVIII ao século XIX, 

 Portugal do século XX, Portugal Hoje.

Da mesma forma, serão avaliados os objetivos gerais enunciados, a saber:

5º ano:

 Conhecer e utilizar mapas em Geografia e em História;

 Conhecer a localização de Portugal e da Península Ibérica na Europa e no Mundo;

 Conhecer os primeiros povos mediterrânicos que contactaram com as populações da Península 

Ibérica;
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 Conhecer e compreender as mudanças operadas na Península Ibérica durante a romanização;

 Conhecer e compreender o processo de cristianização dos povos peninsulares;

 Conhecer e compreender a herança muçulmana na Península Ibérica;

 Conhecer e compreender a passagem do Condado Portucalense ao Reino de Portugal;

 Conhecer e compreender aspetos da sociedade e da cultura medieval portuguesa dos séculos XIII 

e XIV;

 Conhecer e compreender os desafios, as motivações e as condições para o pioneirismo português 

na expansão e os efeitos da expansão marítima;

 Conhecer e compreender o conjunto de fatores que levaram à perda de independência portuguesa 

em 1580;

 Conhecer a Restauração da independência, em 1640, e os efeitos da guerra da Restauração.

6º ano:

 Conhecer e compreender as caraterísticas do império português dos séculos XVII e XVIII;

 Conhecer a sociedade portuguesa no século XVIII;

 Conhecer e compreender a ação governativa do Marquês de Pombal;

 Conhecer e compreender a revolução francesa e as invasões napoleónicas;

 Conhecer e compreender as consequências da Revolução Liberal de 1820;

 Conhecer e compreender o processo de modernização das atividades produtivas portuguesas na 

segunda metade do século XIX;

 Conhecer e compreender as razões da queda da monarquia constitucional;

 Conhecer e compreender o funcionamento do regime da 1.ª República e os seus símbolos;

 Compreender a ascensão de Salazar e a construção do Estado Novo;

 Conhecer e compreender as causas do golpe militar do 25 de Abril de 1974;

 Conhecer e compreender as consequências do 25 de Abril de 1974 ao nível da democratização do

regime e da descolonização;

 Conhecer a evolução da população em Portugal e compreender a sua relação com o crescimento 

natural.
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova apresenta dois grupos de itens.

Grupo I (10 questões)

5° ano - A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal; Do séc. XIII à 
Restauração;

Grupo II (10 questões)

6° ano - Do séc. XVIII à sociedade liberal; O século XX.

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

A classificação a atribuir  a cada resposta resulta  da aplicação dos critérios  gerais  e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.

Os critérios gerais de classificação serão os seguintes:

Resposta aberta - correção: total ou parcial; 

Estrutura: frases lógicas, encadeamento das ideias com interpretação e ou caracterização correta. 

Utilização de elementos documentais;

Legendagem correta; 

Observação e interpretação e ou identificação de mapas, imagens, gráficos e tabelas cronológicas;

Localização correta no espaço e no tempo;

Resposta direta - certa ou errado;

Utilização e correção de vocabulário, clareza e correção linguística.
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MATERIAL 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével,

azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo.
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