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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 2.º ciclo do ensino básico 

da disciplina de  História e Geografia de Portugal, a realizar em 2020, nomeadamente:  

 

Objeto de avaliação: 

 A FORMAÇÃO DO REINO DE PORTUGAL 

 PORTUGAL NOS SÉCULOS XV E XVI 

 A REVOLUÇÃO FRANCESA DE 1789 E OS SEUS REFLEXOS EM PORTUGAL 

 A 1ª REPÚBLICA E O GOLPE MILITAR DE 28 DE MAIO 

Características e Estrutura: 

A prova apresenta quatro grupos de itens. 

Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção. 

Todos os itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 

 
 
Quadro I – Grupos de questões, conteúdos e cotações 
 
 

ESTRUTURA 
DA PROVA 

CONTEÚDOS 

 
COTAÇÃO 
DO GRUPO 
(em pontos) 

 

GRUPO I 

A formação do reino de Portugal 

- A criação do Condado Portucalense; 

- O Reino de Portugal e a consolidação da 

independência no contexto da Reconquista Cristã 

10 pontos 
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Quadro II – Tipologia, número de itens e cotação 
 
 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS COTAÇÃO POR ITEM 

(em pontos) 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

 escolha múltipla 
 

 associação/correspondênci

 

8 a 12 

 

2 a 6 

GRUPO II 

Portugal nos séculos XV e XVI  
 

- As fases da expansão portuguesa nos séculos XV e 

XVI: 

- O Norte e a costa ocidental de África; os arquipélagos 

atlânticos; o cabo da Boa Esperança; a chegada à Índia 

e ao Brasil; o comércio das especiarias; a exploração e 

colonização económica dos territórios do império 

português no séc. XVI. 

22 pontos 

GRUPO III 

A Revolução Francesa de 1789 e os seus reflexos em 

Portugal  

- As invasões napoleónicas e a deslocação da corte 

para o Brasil; resistência aos invasores e a intervenção 

inglesa;  

- A Revolução Liberal e as cortes constituintes;  

- A independência do Brasil e a luta entre liberais e 

absolutistas 

34 pontos 

GRUPO IV 

Da 1ª República ao Estado Novo  

- A revolução republicana e a queda da monarquia; 

- A constituição de 1911; as principais medidas na 

educação e no trabalho; 

- O golpe militar de 28 de Maio; 

 

34 pontos 
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a 
 

 ordenação 
 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 resposta curta 
 

 resposta restrita 
 

 resposta extensa 

 

 

8 a 12 

 

3 a 4 

4 a 8 

12 a 15 

 
 

NOTA: Alguns dos itens de escolha múltipla e de associação/correspondência podem 
apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. 

 

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 e é expressa por um 

número inteiro, previsto na grelha de classificação. 

- As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

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: 

  – uma opção incorreta; 

  – mais do que uma opção. 

- Associação/Correspondência 

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

- Ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja 

integralmente correta e completa. São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

Itens de construção: 

- Resposta curta 



 Prova 05/Pág. 4 de 4 
 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. 

-Resposta restrita 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. 

Na correção da prova será tido em conta: a capacidade de descrever, interpretar e 
relacionar os conteúdos de documentos (gráficos, mapas, imagens, textos); a 
aplicação de conhecimentos que caracterizem os aspetos fundamentais da realidade 
histórica e geográfica nos seus vários domínios; a utilização correta da língua 
portuguesa e, especificamente, a aplicação do vocabulário da disciplina. 
 

Duração: 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo ser ultrapassado este limite de 
tempo. 
 

Material Autorizado: 

 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. 

 

 

 


