INFORMAÇÃO - PROVA FINAL A NÍVEL DE ESCOLA

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

maio de 2020

2.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril)
Prova de código 05 2020
1. Prova escrita
2. Objeto de avaliação:
A prova tem por referência o programa do 2.º ciclo da disciplina e permite avaliar a aprendizagem
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. Esta apenas integra itens relativos aos
conteúdos adiante apresentados. Assim, não são objeto de avaliação os conteúdos do 5.º e 6.º ano que
não constem da presente informação.

3. Caracterização da prova:
As respostas são registadas em folha própria.
A prova é cotada para 100 pontos.
Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos da prova
Grupos
I

Cotação
(em pontos)

Domínios / Conteúdos
A Península Ibérica: localização e quadro natural

16

A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal

II

Portugal do século XIII ao século XVII

24

III

Do Portugal do século XVIII à consolidação da sociedade liberal

18

IV

O século XX

42

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2.
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens
Itens de seleção
Itens de construção

Número
de itens

Cotação
(em pontos)

8 a 10

3a6

6a8

6 a 10
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4. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Se o aluno responder a um mesmo item 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.
Nos itens de construção, podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de
acordo com os critérios específicos de classificação.
Nos itens de resposta curta, a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma palavra, de uma
expressão, de uma frase, de um símbolo, de um número ou de uma fórmula.
A classificação das respostas a estes itens é dicotómica. No entanto pode estar prevista pontuação
para respostas parcialmente corretas. Apenas será considerada correta a grafia que seguir o Acordo
Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor).

5. Material
Deve ser utilizada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.

6. Duração
90 minutos

