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Matriz - Prova Extraordinária de Avaliação 

História e Geografia de Portugal 

 

 

6.º ano do 2º Ciclo do Ensino Básico 

 

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

  Informação - Prova 

 

Data: 04 – 06 - 2020 

 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova extraordinária de avaliação da disciplina de História e 

Geografia de Portugal do 6.º ano a realizar em 2020, nomeadamente: 

 

 • Objeto de avaliação (objetivos e conteúdos) 

 • Características e estrutura 

 • Critérios gerais de classificação 

 • Material  

 • Duração  

 

Objeto de avaliação 

A prova tem como objeto as Aprendizagens Essenciais do 6.º ano, com especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória incidindo sobre os domínios D, E e F 

do programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

 

Características  

A Prova Extraordinária de Avaliação é composta por uma prova escrita, sendo todos os itens de resposta 

obrigatória. Todas as respostas devem ser dadas no enunciado da prova e devem ser apresentadas de forma clara e 

legível, nos espaços reservados para o efeito. 

As questões que constituem a prova são diversificadas, de acordo com as aprendizagens que se pretendem 

avaliar, sendo do tipo de correspondência/associação, seleção/escolha múltipla, resposta curta, restrita e extensa. 

No enunciado são indicados todos os dados imprescindíveis para a correta resolução de cada questão.  

Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos – textos, mapas, imagens ou figuras.  

A cotação da prova é de 100 pontos distribuída pelos 7 subdomínios que constam na estrutura. 
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Estrutura e cotação: 

 

Domínio: Portugal do século XVIII ao século XIX    

 

Subdomínios: 

 

O império português, o poder absoluto, a sociedade de ordens e a arte no século XVIII (10 pontos) 

 

         A revolução francesa de 1789 e seus reflexos em Portugal (10 pontos) 

 

         Portugal na segunda metade do século XIX (10 pontos) 

 

 

Domínio: Portugal do século XX  

 

Subdomínios:  

 

Da revolução republicana de 1910 à ditadura militar de 1926 (10 pontos) 

 

        O Estado Novo (1933-1974) (10 pontos) 

 

         O 25 de abril de 1974 e o regime democrático (15 pontos) 

 

        Espaços em Portugal se integra (10 pontos) 

 

Domínio: Portugal hoje 

  

Subdomínios:  

 

         A população portuguesa (5 pontos) 

 

         Os lugares onde vivemos (5 pontos) 

 

         As atividades que desenvolvemos (5 pontos) 

 

         O mundo mais perto de nós (5 pontos) 

 

         Lazer e património (5 pontos) 
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 Critérios gerais de classificação 

As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em números e resultam da aplicação dos critérios 

gerais e dos critérios específicos de classificação. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. Nos itens em que existem espaços de resposta, se 

for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só a primeira será classificada. Nos itens de 

correspondência/associação, se forem apresentados vários números ou expressões no espaço correspondente, essa 

associação/correspondência será considerada incorreta, na atribuição da pontuação do item. Nos itens de resposta 

curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Nos itens de 

seleção ou escolha múltipla, se forem assinaladas mais do que uma opção, a resposta será classificada com zero 

pontos. 

 

4. Material 

 

O aluno realiza a prova em folha que lhe é facultada, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem corretor. 

 

5. Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 
 
 
 

 
 
 


