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1. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de História e Geografia de Portugal, com 

especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada. 

A prova apresenta entre 15 a 20 itens. 

Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, 

imagens, tabelas, textos e gráficos. 

Os itens estão organizados, tendencialmente, segundo quatro temas:  

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e/ou ordenação) 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, a uma frase ou a 

um número. Nos outros itens de construção, deverá ser utilizada a Língua Portuguesa com correção 

caligráfica, ortográfica e sintática. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

QUADRO 1 – VALORIZAÇÃO DOS TEMAS / TÓPICOS DA PROVA 
 

Temas Tópicos Cotação (em pontos) 

A Península Ibérica: dos 
primeiros povos à formação de 

Portugal (século XII) 

A formação do Reino de Portugal 
 

10 a 15 

Do século XIII à União Ibérica e 
Restauração 

Portugal no século XIII 20 a 25 

Portugal nos séculos XV e XVI 25 a 30 

Portugal no século XX 

O Estado Novo 25 a 30 

O 25 de abril de 1974 e o Regime 
Democrático 

10 a 20 

 

2. Caracterização e estrutura da prova 
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A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no quadro 2. 
 
QUADRO 2 – TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS E COTAÇÃO 
 

 
Tipologia de itens 

 
Número de itens 

Cotação por item 
(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 
Associação/correspondência 

Escolha múltipla 
Ordenação 

12 a 17 3 a 8 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 

Interpretação iconográfica 
Resposta curta 

Interpretação de textos 
3 a 8 3 a 9 

 
 
3. Critérios de classificação 

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

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de seleção: 

 

Escolha múltipla 

A cotação total do item 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. 

 

Associação/correspondência 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única 

associação/correspondência integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma associação/correspondência incorreta; 

– uma associação/correspondência incompleta. 

 

Ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja 

integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 
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Nos itens de seleção não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção: 

Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta 

solicitados e apresentados. 

Nos itens de construção deverá ser utilizada a Língua Portuguesa com correção caligráfica, 

ortográfica e sintática. 

4. Material 

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

preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


