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Informação – Prova Extraordinária de Avaliação 

Ano de Escolaridade: 5 º Ano        Ano Letivo 2019/2020  

Disciplina: História e Geografia de Portugal 

 Duração: 90 minutos  

Despacho normativo n.º 1-F / 2016, de 5 de abril 

 

1. INTRODUÇÂO  

O presente documento tem por objetivo dar a conhecer as características da prova 

Extraordinária de Avaliação do 2.º ciclo do ensino básico, 5º ano de escolaridade da disciplina 

de História e Geografia de Portugal, a realizar em junho de acordo com a legislação. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objetivos e conteúdos;  

• Estrutura e Cotações; 

 • Critérios de classificação; 

 • Material;  

• Duração. 

 2. OBJETIVOS E CONTEÚDOS_____________________________________________________ 

A prova extraordinária de avaliação realiza-se a nível de escola e tem por referência os 

documentos curriculares em vigor e permite avaliar as aprendizagens essenciais, nos domínios 

que constam no quadro de caracterização da prova.  

3. 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, mapas, fotografias e esquemas. A prova reflete uma 

visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 
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Quadro 1. 

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

 

 

 

Quadro 2. 

Domínio Descritor Cotação 

A PENÍNSULA 
IBÉRICA – 
LOCALIZAÇÃO 
E QUADRO 
NATURAL 

.Localizar continentes e oceanos 

. Interpretar mapas, a partir dos elementos que os constituem – título, 
orientação, legenda, escala e fonte. 

 20 
pontos 

 
 
 
 
A PENÍNSULA 
IBÉRICA: DOS 
PRIMEIROS 
POVOS À 
FORMAÇÃO 
DE PORTUGAL 
(século XII) 

.Caracterizar o modo de vida das primeiras comunidades humanas, 
destacando a economia recoletora, o nomadismo, a primeira divisão de 
tarefas e o tipo de instrumentos utilizados. 
 
.Caracterizar as manifestações religiosas e as construções megalíticas das 
comunidades agropastoris, 
 
.Localizar no espaço e no tempo a fundação da cidade de Roma e a sua 
expansão, destacando a grande dimensão geográfica atingida pelo Império 
Romano no período da sua máxima extensão. 
 
.Enumerar as profundas marcas deixadas pela civilização muçulmana na 
Península Ibérica ao nível da economia, ciência e técnica, arte e cultura. 
 
.Referir a criação de novas cidades e a introdução de novas plantas. 
 
.Referir a concessão pelo Rei de Leão e Castela dos condados da Galiza e 
Portucalense, a D. Raimundo e D. Henrique. 
 
.Reconhecer a dependência do conde D. Henrique relativamente a Afonso 
VI, rei de Leão e Castela. 

 
 
 
 
 
 
 
50 pontos 

PORTUGAL DO 
SÉCULO XIII 
AO SÉCULO 
XVII  

Relacionar as causas e as consequências do problema de sucessão ao trono 
português de 1383-1385. 
 
.Identificar os motivos da conquista de Ceuta, os seus resultados negativos 
e a relação destes com a prioridade concedida às descobertas na expansão 
portuguesa. 
 
.Localizar no espaço e no tempo as principais conquistas, descobertas e 
explorações portuguesas, respetivos descobridores e período político em 
que se verificaram, desde 1415 a 1500. 
 
. Caracterizar o processo de colonização dos arquipélagos atlânticos. 
. Salientar a introdução de novos produtos em vários continentes em 
resultado da expansão. 
 

30 pontos 

Tipologia de itens 

Itens de seleção Escolha múltipla 

Correspondência/associação 

Itens de construção Resposta curta 
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4. MATERIAL: Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, 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, não podendo a sua aplicação ultrapassar 

este limite de tempo.  


