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INFORMAÇÃO - PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO (PEA)  - Ano letivo 2021/2022 
Ao abrigo do artigo 34.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto 

 

Duração da prova: 90 minutos (Escrita) 
2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

5.º Ano de Escolaridade 
DISCIPLINA: História e Geografia de 
Portugal 

 
1. Objeto de avaliação:A prova (PAE) tem como referência o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais. 
 

Unidades 
temáticas 

Conteúdos Aprendizagens Essenciais / Competências 

Domínio A –  
A Península Ibérica: 
localização e quadro 
natural 
 
Domínio B –  
A Península Ibérica: 
dos primeiros povos à 
formação de Portugal 
 
Domínio C – Portugal 
do século XIII ao 
século XVII 

- A localização de Portugal e da Península 
Ibérica na Europa e no Mundo 

 
 

 
 

- As primeiras comunidades humanas da 
Península Ibérica 

 
- As primeiras comunidades agropastoris 

 
- A formação do Reino de Portugal 
 
 
 
- Portugal nos séculos XV e XVI 
Rumos da expansão portuguesa no século XV 
- Da União Ibérica à Restauração da 
Independência 

 Conhecimentos, capacidades e atitudes. 
Localizar Portugal continental e insular, em relação a diferentes espaços geográficos (Península Ibérica, Europa, Mundo), com 
recurso aos pontos cardeais e colaterais e a outros elementos geográficos de referência; 
 
 
Conhecer os modos de vida das comunidades recoletoras; 

 
Conhecer os modos de vida das comunidades agropastoris; 
 
 
Contextualizar a autonomia do condado portucalense e a formação do Reino de Portugal no movimento de conquista cristã, 
ressaltando episódios de alargamento do território e da luta de D. Afonso Henriques pela independência; 
 
Identificar as principais etapas do processo de exploração da costa ocidental africana; 
Destacar a ação do Infante D. Henrique e de D. João II; 
Caracterizar o domínio filipino em Portugal; 
Apontar as causas de descontentamento com o domínio filipino que desembocaram na revolta do 1.º de Dezembro de 1640. 

 
 
 
 



2. Caraterização e estrutura da prova, critérios gerais de avaliação, cotações e material necessário 
 

Caracterização e Estrutura da Prova Critérios gerais de classificação da prova  Cotações Material necessário 

  
A (PEA) é composta por uma prova escrita, organizada 

em cinco grupos de itens. 

Todos os grupos são de resposta obrigatória. 

Cotação da prova é de 100 pontos. 

As questões têm como suporte um ou mais documentos 

para análise. 

Itens de associação: 

- Escolha múltipla; 

- Associação de itens; 

- Ordenação; 

- Legendagem de mapa. 

Itens de construção: 

- Resposta restrita; 

- Resposta curta; 

- Resposta extensa. 

A cotação da prova é de 100 pontos. 

 

 
Adequação das respostas às perguntas 

Utilização de terminologia específica da disciplina. 

Correção sintática e linguística. 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item/questão e é expressa por 

um número inteiro. 

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

zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma 

resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que 

diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item/questão 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. 

 Grupo I 
13 pontos 
 

As questões são 

respondidas na folha 

de prova. O aluno 

pode usar como 

material de escrita 

caneta ou 

esferográfica de tinta 

indelével, azul ou 

preta 

Não é permitido o uso 

de “esferogáfica, 

lápis”, nem corretor. 

Grupo II 
20 pontos 
 

Grupo III 
13 pontos 
 

Grupo IV 
19 pontos 
 

 
Grupo V 
35 pontos       
 
 Total: 100 pontos 

 


