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História e Geografia de 

Portugal 

 Para: 

 Reprografias 

Prova 05 | 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Escrita  Diretores de Turma 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

Despacho Normativo 7-A/2022, de 24 de março 

 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

 

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Material autorizado; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação. 

  

Objeto da Avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais relativas à disciplina de História e Geografia de Portugal, para o 2.º Ciclo do Ensino Básico. A prova 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

Caracterização da Prova 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo, figuras, textos e gráficos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova inclui itens de seleção e itens de construção.  

A tipologia desses itens, a sua cotação e a estrutura da prova sintetizam-se nos quadros I e II. 

 

Quadro I 

 

Tipologia de itens         Número de itens Cotação por item (em pontos) 

Itens de seleção 

       Verdadeiro/falso 

       Seleção 

Associação /correspondência 

Ordenação 

Escolha múltipla 

 

4 a 8 

 

1 a 6 pontos 

Itens de construção 

Resposta curta 

       Resposta restrita 

       Completamento 

 

10 a 15 

 

1 a 8 pontos 
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Quadro II 

 

 

 Domínios /Subdomínios 

 

Conteúdos 

 

Cotação por subdomínio (em 

pontos) 

1. A Península Ibérica: localização 
e quadro natural  
A Península Ibérica - localização 

- Mapas em Geografia e em 

História. 

- Localização de Portugal e da 

Península Ibérica na Europa e no 

Mundo. 

(10 pontos) 

2. A Península Ibérica: dos 

primeiros povos à formação de 

Portugal (século XII) 

Os Romanos na Península Ibérica 

 

 

Os Muçulmanos na Península 

Ibérica 

 

 

 

A formação do Reino de Portugal 

 

 

 

 

 

- A conquista romana da Península 

Ibérica. 

- Mudanças operadas na Península 

Ibérica durante a romanização. 

 

- Religião islâmica. 

- Ocupação e relações entre 

muçulmanos e cristãos na 

Península Ibérica. 

 

- Processo da Reconquista Cristã. 

- Formação do Condado 

Portucalense. 

- Passagem do Condado 

Portucalense a Reino. 

(20 pontos) 

3. Portugal do Século XIII ao 

século XVII 

 

Portugal nos séculos XIII e XIV 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal nos séculos XV e XVI 

 

 

 

- As relações entre as principais 

atividades económicas do século 

XIII e XIV e os recursos humanos 

disponíveis. 

- Os grupos sociais do século XIII; 

-Diferenças na vida quotidiana dos 

diversos grupos sociais. 

 

 

- Desafio, motivações e condições 

para o pioneirismo português na 

expansão. 

(20 pontos) 
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- Rumos da expansão 

quatrocentista. 

- As grandes viagens 

transatlânticas dos povos 

peninsulares. 

4.Do Portugal do Século XVIII à 

consolidação da sociedade liberal. 

Império e monarquia absoluta no 

século XVIII 

 

 

1820 e o Liberalismo 

 

 

 

Portugal na segunda metade do 

século XIX 

 

- O império colonial português do 

século XVIII. 

- A sociedade portuguesa no 

tempo de D. João V. 

 

- A Revolução Liberal de 1820 

- A Guerra civil entre liberais e 

absolutistas. 

- A afirmação da Monarquia 

Liberal. 

- O espaço português (as 

inovações tecnológicas - 

transportes e comunicações). 

 

(24 pontos) 

5. O século XX 

A queda da monarquia e a 1ª 

República. 

 

 

O Estado Novo 

 

 

 

 

 

O 25 de Abril de 1974 e o regime 

democrático 

 

 

- A ação militar no 5 de Outubro 

de 1910 e a queda da monarquia. 

- O golpe militar de 28 de Maio de 

1926. 

- Salazar e o Estado Novo: as 

restrições às liberdades. 

- A Guerra colonial. 

 

 

- A ação militar do 25 de Abril. 

- O programa do MFA e a 

independência das colónias. 

- O restabelecimento da 

democracia.  

 (26 pontos ) 

 

 

Material 
As respostas são registadas na folha da prova. 

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

Não é permitido o uso de corretor. 

Cada aluno só poderá utilizar o seu material, não sendo permitido a utilização do material dos seus colegas. 
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Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 
 

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 ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

Ordenação 

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

correta e completa. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

  

Verdadeiro /Falso 

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 que sejam assinaladas incorretamente. 

- as respostas que sejam assinaladas todas verdadeiras. 

-as respostas que sejam assinaladas todas falsas. 

 

Associação/Correspondência 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca todas as associações 

corretas.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que se verifiquem correspondências incorretas. 

 

Escolha Múltipla 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta e/ou 

opções corretas, de acordo com as orientações fornecidas em cada item.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que sejam assinaladas: 

- opções incorretas. 

- todas as opções, quando é solicitado mais que uma sinalização. 

- mais do que uma opção, quando é solicitada a sinalização única. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Os critérios de 

classificação podem apresentar-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. 
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 O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

Neste caso não é classificado o desempenho no domínio da competência da comunicação escrita. 

 

Resposta restrita 

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de 

desempenho corresponde uma dada pontuação. 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. Nos 

itens que implica a produção de um texto, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho no 

critério específico da disciplina: a utilização do vocabulário com correção científica e a correção linguística. 

Nas respostas a estes itens deve ser construído um texto circunscrito aos conteúdos programáticos 

respeitantes ao assunto em análise, utilizando corretamente o vocabulário específico da disciplina. Se 

permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos 

em consideração.   

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

Neste caso não é classificado o desempenho no domínio da competência da comunicação escrita. 

 

Completamento 

Os critérios de classificação (dos itens de completamento) apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Será atribuída uma pontuação 

total ou parcial, em cada item, de acordo com o grau de correção da resposta. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

 

 

 

 

 

 

 
 


