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1.  Introdução  

O presente documento visa divulgar as características da Prova Escrita Extraordinária de 

Avaliação do 5.º ano de escolaridade da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar 

em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pela alínea b) do número 11 do artigo 34.º 

da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto. 

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

•Objeto de avaliação 

•Caracterização da prova 

•Critérios gerais de classificação 

•Material  

•Duração 

 

2. Objeto de avaliação 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de História e Geografia de Portugal do 5.º ano de escolaridade e 

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

incidindo sobre os temas/domínios seguintes: 

- O conhecimento dos conteúdos; a leitura e interpretação de questões; a interpretação de 

documentos escritos, mapas, gráficos ou imagens. 

 

3. Características e estrutura da prova  
 
A prova apresenta dez grupos de itens. Todos os itens são de resposta obrigatória. 

Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, 

mapas, tabelas, documentos escritos e iconográficos. 

A prova de equivalência à frequência inclui itens de seleção (escolha múltipla, /correspondência 

e/ou verdadeiro e falso) e itens de construção (resposta curta, resposta restrita e/ou tarefas de 

completamento e /ou de ordenação).  
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A prova incide sobre os temas do 5.º ano: 

A - A Península Ibérica: Localização e Quadro Natural; 

B – A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal; 

C – A formação do Reino de Portugal. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos subtemas  na prova 

Subtemas 
Cotação (pontos 

percentuais) 

A Península Ibérica: Localização e Quadro Natural 
Grupo I 

15 

A formação do Reino de Portugal: Reconquista Cristã da Península 

Ibérica 

Grupo II 

15 

A formação do Reino de Portugal: O Condado Portucalense 
Grupo III 

15 

▪ Ambiente natural e primeiros povos 
Grupo IV 

15 

▪ Os Romanos na Península Ibérica 

▪ Os Muçulmanos na Península Ibérica 

Grupo V 

20 

▪ A formação do Reino de Portugal 

▪ Portugal no século XIII 

Grupo VI 

20 

 
A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 

 

Número 

de itens 

Cotação por item  

(em pontos) 

Itens de seleção: 

- Verdadeiro ou Falso; 

- Associação/correspondência. 

 

 

10 a 12 

 

 

1 a 3 

Itens de construção: 

- Resposta restrita. 

 

18 a 20 

 

3 a 6 

 
Nota: Alguns dos itens de resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento e/ou de 

ordenação. 

 

4. 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. 
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As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

 

Verdadeiro / Falso 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.   

 

Associação/correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 

associação/correspondência inadequada. 

 

Itens de construção 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.   

 

Resposta restrita 

Nos critérios de classificação relativos aos itens de resposta restrita a classificação é atribuída de 

acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Será valorizada a correta utilização 

da língua portuguesa assim como a utilização do vocabulário específico da disciplina. 

 

5. Material  

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

  

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico, 01 de junho de 2022 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

Maria Fernanda Bica 

 


