Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga

INFORMAÇÃO- Prova de Equivalência à Frequência
Disciplina: História e geografia de Portugal

2018

Prova 13
2º Ciclo/ 6º 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 do
ensino básico 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

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos
pelo Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, conjugado com o Decreto-Lei 91/2013 de 10 de
julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo nº 13/2014 de 15 de Setembro.
Este

documento

vai

ser

divulgado

na

escola

e

na

página

da

escola:

www.conservatoriodebraga.pt

Objeto de avaliação
A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola e tem por referência o
Programa e as Metas Curriculares da disciplina de História e Geografia de Portugal e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração
limitada.
Os domínios/temas e conteúdos que constituem o objeto de avaliação são os que a seguir se
discriminam: Tema A: A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal;
Tema B: Do século XIII à União Ibérica e Restauração; Tema C: Do Portugal do século
XVIII à consolidação da sociedade liberal e Tema D: O século XX.
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Caracterização da prova
A prova tem uma versão.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos,
tabelas de dados, gráficos, mapas, esquemas e figuras.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do programa ou
dos seus conteúdos.
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos
temas/unidades do programa.
A prova é cotada para 100 (cem) pontos.

A distribuição da cotação pelos temas/ domínios apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 — Distribuição da cotação
Temas/Domínios

Cotação
(em pontos)

Tema A - A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal;
Subtema 1 – Ambiente natural e primeiros povos
1.1. A Península Ibérica na Europa e no Mundo
1.2. Características naturais da Península Ibérica
1.3. Os recursos naturais e a fixação humana

32%

Subtema 4 – A Formação do Reino de Portugal
4.1. A luta pela independência
4.2. O alargamento do território português

Tema B: Do século XIII à União Ibérica e Restauração;
Subtema 3 – Portugal nos séculos XV e XVI

32%

3.1. A Expansão marítima portuguesa (• A chegada à Índia e ao Brasil)
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Tema C: Do Portugal do século XVIII à consolidação da sociedade liberal.
Subtema 2 – 1820 e o Liberalismo
2.1. As invasões napoleónicas
2.2. A Revolução Liberal de 1820
2.3. A independência do Brasil
2.4. A luta entre liberais e absolutistas
Subtema 1 – Império e Monarquia absoluta no século XVIII

16%

1.1. O Império Português no século XVIII
1.2. A monarquia absoluta no tempo de D. João V
1.3. A monarquia absoluta no tempo de D. José I
Tema D: O século XX.
Subtema 2 – O Estado Novo
2.1. O golpe militar de 28 de Maio
2.2. Salazar e o Estado Novo
20%

2.3. A guerra colonial
Subtema 3 – O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático
3.1. A Revolução do 25 de Abril
3.2. O Programa do MFA
3.3. A consolidação do regime democrático

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens

Número

deCotação por item

itens

(em pontos)

6

36%

12

64%

Escolha múltipla
Itens de seleção

Associação
Ordenação
Completamento
Resposta curta

Itens de construção

Resposta
restrita
Resposta
extensa

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta
indelével azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino
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(modelo oficial).
Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, o aluno deverá riscar a
resposta.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, sem direito a tolerância, salvo nos casos previstos
na lei.

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 e é expressa por um número inteiro.
A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero
pontos das respostas aos itens de seleção.
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.

Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas.
Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.

Itens de construção
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por
níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa
corresponde uma dada pontuação.
Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total, ou parcialmente
corretas, de acordo com os critérios específicos.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada
com zero pontos.
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos
considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a
identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos.
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados
por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada
pontuação.
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A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por
níveis de desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem
enquadradas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações
específicas.
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por
etapas resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação
dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas.
Nas respostas em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios
específicos, a pontuação a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cuja
utilização ou conhecimento esteja implícito na resolução apresentada, é a que consta dos
critérios específicos.
Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto
ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em
consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada
com zero pontos.
Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em
conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.
As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões
constantes dos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de
circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja
cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos
curriculares de referência.

Escolha Múltipla
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a
única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
– uma opção incorreta;
– mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.

Associação/Correspondência
Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se
organizados por níveis de desempenho.
A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
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Resposta curta
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentarse organizados por níveis de desempenho.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada
com zero pontos.
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos
considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a
identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos.

Resposta Extensa
A cotação do item de resposta extensa é distribuída pelos parâmetros Tema e Tipologia,
Coerência e Pertinência do Conteúdo, Estrutura e Coesão.
Uma resposta que não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e
à tipologia textual é classificada com zero pontos em todos os parâmetros.
Neste item, estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre que
uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis
descritos consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que
os separa.
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