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   MATRIZ 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL                     2020__                                                                              

 

PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO   (Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

 2º Ciclo do Ensino Básico - 5º Ano     

 

 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova Extraordinária de Avaliação do 5º ano de 

escolaridade, do 2.º ciclo do ensino básico, da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar 

em 2020, nomeadamente: 

 

  Objetivos  

  Conteúdos 

  Estrutura e cotações 

  Critérios de classificação 

  Duração 

  Material autorizado 

 

 

Objetivos 

 

A prova tem por referência os  documentos curriculares em vigor (Programa de História e Geografia de 

Portugal do Ensino Básico e as Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada: 

  

 

- Conhecer e compreender os conceitos de mudança/ /permanência na caraterização das sociedades que se          

constituíram no espaço português em diferentes períodos;  

http://www.dge.mec.pt/portugues
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   -  Utilizar e interpretar mapas em História e em Geografia; 

 

   -  Localizar acontecimentos no espaço e no tempo;  

 

  - Utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, século, ano e era 

 

- Estabelecer relações entre as formas de organização do espaço português e os elementos naturais e humanos 

aí existentes em cada época histórica; 

 

- Conhecer e compreender os conceitos de mudança/ /permanência na caraterização das sociedades que se 

constituíram no espaço português em diferentes períodos;  

 

- Identificar e nomear acontecimentos de carácter relevante; 

                                                                                                                                                                          

- Aplicar a metodologia específica da disciplina, nomeadamente: interpretar e selecionar informação   de 

documentos escritos e/ou iconográfico; 

 

  - Comunicar, por escrito, aplicando corretamente o vocabulário específico da disciplina;     

                                                                                             

 

 

Conteúdos 

 

 

Domínios 

 

 

Subdomínios 

 A Península Ibérica: 

localização e Quadro Natural 

A Península Ibérica – localização 

 A utilização de mapas em  

             Geografia e História 

 

 A localização de Portugal e da 

             Península Ibérica na Europa e   no Mundo 
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A Península Ibérica: dos 

primeiros povos à formação 

de Portugal (século XII) 

A formação do reino de Portugal 

 

 O Condado Portucalense 

 

 Do Condado Portucalense ao Reino de Portugal 

                                                                 

 

 

 

 

Portugal do século XIII ao 

século XVIII 

Portugal nos séculos XIII e XIV 

 

 As principais atividades económicas nos séculos XIII e 

XIV 

  

 Aspetos da sociedade portuguesa nos séculos XIII e 

XIV 

 

 Aspetos da cultura portuguesa nos séculos XIII e XIV 

 

 O século XIV europeu 

 

 Causas e consequências do problema sucessório 

português de 1383--1385 

 

Estrutura   e cotações     

 

A prova incide sobre as aprendizagens e competências definidas para o 5º ano, sendo constituída pelos 

temas indicados no Quadro 1. Os grupos podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por 

exemplo: textos, tabelas, gráficos, mapas, fotografias e esquemas. A prova reflete uma visão integradora 

e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. A sequência dos itens pode não 

corresponder à sequência da apresentação dos temas nas Orientações Curriculares da disciplina. 

 

A prova inclui itens de seleção e itens de construção, de acordo com o quadro seguinte. 

 

Tipologia de itens 

 

 

Itens de seleção 

Escolha Múltipla 

Associação correspondência 

Ordenação 
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 Verdadeiro/ Falso 

Completamento 

 

Itens de construção 

 

Resposta curta 

Resposta restrita e extensa 

   

                   

 

 A cotação apresenta-se de acordo com a seguinte ponderação: 

 

Subdomínios Cotação (%) 

A Península Ibérica – localização 

 

20 

A formação do reino de Portugal 

 

20 

Portugal nos séculos XIII e XIV 

 

60 

                                                                 Total 100 

 

Critérios gerais de classificação 

 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos 

critérios gerais e dos critérios específicos de classificação. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de escolha múltipla: - É atribuída cotação total às respostas que apresentem de forma clara e 

inequívoca uma única opção correta. 

                                                                                                                                                                                

Itens de Associação – Correspondência - A classificação é atribuída de acordo com o nível de 

desempenho. Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento 

de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 
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Itens de verdadeiro e falso - a cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de 

forma inequívoca a única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que é 

assinalada: i) uma opção incorreta; ii) mais do que uma opção. Não há lugar a classificações 

intermédias. Devem ser respeitadas as instruções dadas no enunciado assinalando as opções 

verdadeiras com um V e as falsas com um F             

 

  Itens de 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: i) seja apresentada uma sequência incorreta; ii) seja omitido, pelo menos, um dos elementos da 

sequência solicitada. 

 

Itens de completamento - a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta 

solicitados e apresentados. 

 

Itens de construção de resposta curta / restrita: - relevância da resposta relativamente à questão 

formulada; - a forma como a fonte é explorada valorizando-se a interpretação e não a mera paráfrase; - 

domínio do vocabulário específico à disciplina.   

 

Itens de resposta extensa - mobilização da informação relativamente ao assunto em análise, utilizando 

a terminologia da disciplina, organizando de forma coerente e com correção linguística os conteúdos. 

 

Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Material autorizado 

 

O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

 


