MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL
2 º Ciclo do Ensino Básico

Maio de 2022
Tipo de Prova: Escrita

5º Ano
O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação da disciplina de
História e Geografia de Portugal, a realizar em 2022, nomeadamente:
•
•
•
•
•
•

Objetivos
Conteúdos
Estrutura e Cotações
Critérios de classificação
Material
Duração

Objetivos
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor da disciplina de História e Geografia
de Portugal do Ensino Básico, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de
duração limitada.

Conteúdos
Domínios

Subdomínios

A Península Ibérica: localização e quadro natural

------------

A Península Ibérica: dos primeiros povos à
formação de Portugal (século XII)

Portugal do século XIII ao século XVII

Primeiros povos na Península Ibérica
Os romanos na Península Ibérica
Os muçulmanos na Península Ibérica
A formação do reino de Portugal
Portugal no século XIII
1383/85 Um tempo de revolução
Portugal nos séculos XV e XVI
Da União Ibérica à Restauração

Estrutura e Cotações
As respostas são registadas no enunciado da prova.
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A prova está organizada por itens que podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo:
textos; gravuras; fotografias; mapas; gráficos; esquemas e tabelas.
A prova apresenta entre 25 a 30 itens.
A prova é estruturada de modo a avaliar as competências dos examinandos nos seguintes domínios:
• Compreensão histórica: temporalidade, espacialidade e contextualização;
• Tratamento da informação/Utilização de fontes;
• Comunicação em História.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos domínios nas aprendizagens
essenciais da disciplina.
A prova é cotada para 100 pontos.

TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS E COTAÇÃO
Tipologia de itens

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

15 a 20

1a4

10 a 15

2a5

• Associação
• Escolha múltipla
ITENS DE SELEÇÃO

• Ordenação
• Completamento/texto
lacunar
• Verdadeiro/falso

ITENS DE
CONSTRUÇÃO

• Resposta curta
• Resposta restrita

Critérios de classificação
CRITÉRIOS GERAIS 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, previsto na grelha de classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Se o aluno 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.
A classificação das respostas terá em conta os seguintes critérios gerais de avaliação:
· A clareza, a correção e a coerência;
· A interpretação dos diversos documentos;
· A utilização de vocabulário específico da disciplina;
· A fundamentação das afirmações;
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· A apresentação de conclusões;
· A formulação de opiniões.
Quanto aos critérios específicos de classificação especifica-se o que se segue.

ITENS DE SELEÇÃO
Associação
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.
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.
Ordenação
A cotação total do item é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta e completa.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
– Seja apresentada uma sequência incorreta;
– Seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada.
Completamento/texto lacunar
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.
Verdadeiro/falso
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.

ITENS DE CONSTRUÇÃO
Resposta curta
Nos itens de resposta curta a cotação é percentualmente distribuída pelos seguintes parâmetros:
• a) Aspetos de conteúdo;
• b) Aspetos de organização e correção linguística.
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No entanto, pode estar prevista pontuação para respostas parcialmente corretas, de acordo com critérios
específicos.
A ambiguidade, a ilegibilidade e o afastamento integral dos aspetos de conteúdo implicam a atribuição de zero
pontos.
Resposta restrita
Nos itens de resposta restrita os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de
desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa corresponde uma dada pontuação.
Se o conteúdo das respostas for considerado cientificamente válido e adequado ao solicitado, podem não
ser apresentados, exatamente, os termos e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de
classificação, desde que a linguagem utilizada seja adequada e rigorosa.
A ambiguidade, a ilegibilidade e o afastamento total dos aspetos de conteúdo implicam a atribuição de zero
pontos.

Material
O examinando apenas pode usar, na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica-lápis nem de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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