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INFORMAÇÃO — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO — 2021 
Portaria 223-A/2018 de 3 de agosto 

  Portaria 226-A/2018 de 7 de agosto 
 
  

Disciplina: História e Geografia de Portugal - 5º ano  

 
 

2.º Ciclo do Ensino Básico 2021 

Duração da Prova: 90 minutos Tipo de Prova: Escrita   

 

O presente documento divulga informação relativa à 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 2021, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação) 

 Material  

 Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova extraordinária de avaliação tem por referência os documentos curriculares em vigor ( Programa, Metas 

Curriculares e as Aprendizagens Essenciais em História e Geografia de Portugal do Ensino Básico ) e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação  numa prova escrita de duração limitada.

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova extraordinária de avaliação é composta por uma prova escrita organizada em três grupos de itens. 

A cotação da prova é de 100 pontos. 

A valorização dos domínios da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Valorização dos Domínios: 

Grupos  Domínios Cotações 

(pontos) 

 

Grupo I 

 

A Península Ibérica - Localização e Quadro Natural 

- Identificar e localizar os elementos geométricos da esfera terrestre numa rede 

cartográfica. 

- Interpretar diferentes tipos de mapas utilizando os elementos de um mapa: rosa 

dos ventos, título, legenda e escala. 

- Localizar Portugal continental e insular, em relação a diferentes espaços 

geográficos (Península Ibérica, Europa, Mundo), com recurso aos pontos cardeais e 

colaterais e a outros elementos geográficos de referência. 
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- Descrever e representar em mapas as principais características da geografia física 

(relevo, clima, hidrografia e vefgetação) em Portugal e na Península Ibérica, 

utilizando diferentes variáveis visuais (cores e símbolos). 

- Utilizar representações cartográficas (em suporte físico ou digital) na localização 

dos elementos físicos do território e na definição de itinerário. 

- Descrever situações concretas referentes a alterações na paisagem, decorrentes 

da ação humana. 

- Localizar e conhecer caraterísticas físicas do território português e da Península 

Ibérica. 

- Identificar / aplicar os conceitos: localização, pontos cardeais e colaterais, 

bússola, itinerário, planta, globo terrestre, mapa, planisfério, continente, oceano, 

equador, trópicos, hemisfério, formas de relevo do litoral, erosão marítima, cursos 

de água, vegetação natural, zona temperada. 

 

Grupo II 

 

A Península Ibérica: dos Primeiros Povos à Formação de Portugal. 

 

Subdomínio: 

Primeiros Povos na Península 

- Distinguir o modo de vida das comunidades recoletoras do das comunidades 

agropastoris, nomeadamente das castrejas. 

- Compreender que o processo de sedentarização implicou uma maior cooperação 

interpessoal, criando as bases da vida em sociedade. 

- Identificar os povos que se instalaram na Península Ibérica, relacionando esse 

fenómeno com a atração exercida pelos recursos naturais. 

- Aplicar o conceito de fonte histórica, partindo da identificação de vestígios 

materiais. 

- Identificar / aplicar os conceitos: utensílio, recoleção, nómada, sedentário. 
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Grupo III 

 

Portugal do Século XIII ao Século XVII 

 

Subdomínio: 

Portugal nos Séculos XV e XVI 

- Identificar as principais etapas do processo de exploração da costa ocidental 

africana. 

- Referir a importância do conhecimento dos ventos e das correntes marítimas 

para a progressão pela costa ocidental africana. 

- Identificar os principais navios e instrumentos náuticos utilizados pelos 

portugueses na expansão marítima. 

- Destacar a ação do Infante d. Henrique e de D. João II. 
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- Localizar territórios do império português quinhentista. 

- Referir o contributo das grandes viagens para o conhecimento de novas terras, 

povos e culturas, nomeadamente as de Vasco de Gama, de Pedro Álvares Cabral e 

de Fernão Magalhães. 

- Sublinhar a importância dos movimentos migratórios no contexto da expansão 

portuguesa, ressaltando alterações provocadas pela expansão, nomeadamente 

uma maior miscigenação étnica, a troca de ideias e de produtos, a submissão 

violenta de diversos povos e o tráfico de seres humanos. 

- Reconhecer o papel da missionação católica na expansão portuguesa. 

- Valorizar a diversidade cultural e o direito à diferença. 

- Enumerar características do estilo Manuelino, sublinhando a sua relação  com a 

expansão marítima. 

- Identificar / aplicar os conceitos: expansão marítima, rota, colonização, escravo, 

etnia e migração. 

 

 

MATERIAL

As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos critérios 

gerais específicos de classificação. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

Se o examinando 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 (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. 

 

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. 

Nas questões de resposta curta e extensa serão contemplados como fatores de desvalorização: 

- a não utilização adequada de conceitos específicos da disciplina; 

- utilização da Língua Portuguesa de forma pouco clara e correta; 
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- a má estruturação da resposta de acordo com o solicitado; 

- a falta de conhecimento de factos e acontecimentos históricos; 

- incorreta interpretação / análise de mapas, documentos escritos e iconográficos. 

 

 

 

DURAÇÃO

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

 

 

  


