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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  

 
 

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 6º 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) e permite avaliar 

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

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A Prova de Equivalência 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 

DOMÍNIO – Portugal no século XVIII ao século XIX 

Subdomínio: O Império Português, o poder absoluto , a sociedade de 

ordens e a arte no século XVIII. 

• Conhecer e compreender as características do Império português 

dos séculos XVII e XVIII; 

• Conhecer e compreender as características do poder político no 

tempo de D. João V; 

40 
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• Conhecer e compreender a ação governativa do Marquês de Pombal 

Subdomínio: A Revolução Francesa de 1789 e seus reflexos em 

Portugal. 

• Conhecer e compreender a revolução francesa e as invasões 

napoleónicas: 

• Conhecer e compreender a Revolução Liberal de 1820 e as suas 

consequências; 

•Conhecer o longo processo de afirmação Liberal. 

Subdomínio: Portugal na segunda metade do século XIX 

• Conhecer e compreender o processo de modernização das 

atividades produtivas na segunda metade do século XIX, o alcance das 

medidas tomadas pelos liberais na educação e justiça, o aumento da 

população e o êxodo rural. 

Grupo II 

DOMÍNIO – PORTUGAL DO SÉCULO XX 

Subdomínio: Da Revolução republicana de 1910 à Ditadura Militar de 

1926  

• Conhecer e compreender as razões da queda da monarquia 

constitucional.  

• Conhecer e compreender o funcionamento do regime da I República 

e os seus símbolos.  

• Conhecer as principais realizações da I República.  

 

Subdomínio: O Estado Novo (1933-74) Os anos de ditadura  

• Sintetizar as principais características do Estado Novo, 

nomeadamente a ausência de liberdade individual, a existência da 

censura e de polícia política, a repressão do movimento sindical e a 

existência de um partido único.  

• Relacionar a guerra colonial com a noção de império no contexto do 

Estado Novo.  

 

Subdomínio: O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático  

• Conhecer e compreender as causas do golpe militar do 25 de Abril 

de 1974.  

• Conhecer e compreender as consequências do 25 de Abril de 1974 

ao nível da democratização do regime e da descolonização.  

• Conhecer os órgãos do poder democrático. 

40 
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Grupo III 

 

DOMÍNIO – PORTUGAL HOJE 

Subdomínio: A população portuguesa 

• Compreender a importância do Recenseamento na recolha de 

informação sobre população; 

• Conhecer a evolução da população em Portugal e compreender a 

sua relação com o crescimento natural;  

• Compreender o contributo do saldo migratório na evolução da 

população portuguesa. 

Subdomínio: A atividade que desenvolvemos 

•Compreender a crescente importância das energias renováveis em 

Portugal. 

20 

 

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 há́ 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. 

- A má estruturação da resposta de acordo com o solicitado. 

- A falta de conhecimento de factos e acontecimentos históricos.  
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- 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.  

    

 

 

  


