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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais passíveis de serem avaliadas numa prova escrita, de duração limitada, incidindo sobre os 

seguintes temas:  

TEMA 4- PORTUGAL DO SÉCULO XVIII AO SÉCULO XIX 

Subtemas: 

4.1- O Império Português no século XVIII; 

4.2- Lisboa Pombalina e a ação do Marquês de Pombal; 

4.3- A Revolução Francesa de 1789 e os seus reflexos em Portugal; 

4.4-Portugal na segunda metade do século XIX 

 

TEMA 5- PORTUGAL NO SÉCULO XX: 

Subtemas: 

5.1- Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 1926; 

5.2- O Estado Novo (1933-1974); 

5.3- O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático. 

 

OBJETIVOS DA PROVA: 

 Evidenciar a importância do Brasil para a economia portuguesa neste período, 

nomeadamente enquanto centro de exploração de ouro e de outros recursos naturais e 

recetáculo de produtos manufaturados portugueses e europeus; 

  Relacionar os movimentos migratórios livres e forçados (comércio de escravos) com a 

cultura do açúcar e com a exploração mineira;  

 Compreender a organização da sociedade de ordens, sabendo identificar os diferentes 

grupos sociais; 

 Caraterizar a ação centralizadora do Marquês de Pombal e o caráter inovador de algumas 

das suas políticas, nomeadamente na organização do espaço urbano em diversas regiões do 

reino;  

 Identificar/aplicar os conceitos: cristão-novo, monarquia absoluta, mudança. 

  Identificar e localizar as três invasões napoleónicas, realçando a resistência das 

populações, o carácter destrutivo da guerra e o impacto da participação inglesa no conflito;  

 Analisar a ligação entre a revolução de 1820, o descontentamento face à tutela inglesa e à 

permanência da Corte no Brasil;  
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 Compreender que a Constituição de 1822 significou uma rutura relativamente ao 

absolutismo, ao estabelecer os princípios fundamentais do liberalismo;  

 Relacionar a guerra civil com a divisão do país entre defensores do absolutismo e 

defensores do liberalismo; 

 Relacionar o desenvolvimento da produção industrial com as inovações tecnológicas 

ocorridas, nomeadamente a introdução da energia a vapor e a expansão do caminho de 

ferro;  

 Referir o aparecimento de um novo grupo social (operariado), a progressiva perda de 

privilégios da nobreza e a ascensão da burguesia;  

 Explicar como o desgaste da monarquia constitucional conduziu à revolução republicana;  

 Identificar medidas governativas da 1.ª República relacionadas com a educação e com os 

direitos dos trabalhadores;  

 Identificar/aplicar os conceitos: revolução, rutura, república, alfabetização, greve. Os anos 

de ditadura  

 Sintetizar as principais características do Estado Novo, nomeadamente a ausência de 

liberdade individual, a existência da censura e de polícia política, a repressão do 

movimento sindical e a existência de um partido único; 

 Reconhecer os motivos que conduziram a revolução do 25 de abril, bem como algumas das 

mudanças operadas. 

 

 2. ESTRUTURA DA PROVA  

A prova centra-se na interpretação de gráficos, mapas, textos, na expressão escrita e na utilização 

correta do vocabulário específico da disciplina. 

A prova é constituída por cinco grupos: 

O grupo I é constituído por 5 questões, com itens de seleção (ordenação; escolha múltipla; 

correspondência; completamento; verdadeiro/falso) e itens de construção (resposta curta). 
Terá a cotação de 16,5 %. 

O grupo II é constituído por 4 questões, com itens de seleção (ordenação; escolha múltipla; 

correspondência; completamento; verdadeiro/falso) e itens de construção (resposta curta). 
Terá a cotação de 16 %. 

O grupo III é constituído por 8 questões, com itens de seleção (ordenação; escolha múltipla; 

correspondência; completamento; verdadeiro/falso) e itens de construção (resposta curta). 
Terá a cotação de 34,5 %. 

O grupo IV é constituído por 6 questões, com itens de seleção (ordenação; escolha múltipla; 

correspondência; completamento; verdadeiro/falso) e itens de construção (resposta curta). 
Terá a cotação de 20 %. 

O grupo V é constituído por 3 questões, com itens de seleção (ordenação; escolha múltipla; 

correspondência; completamento; verdadeiro/falso) e itens de construção (resposta curta). 
Terá a cotação de 13 %. 

A cotação total da prova é de 100 %. 

  

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Todas as perguntas são de resposta obrigatória. Os alunos não respondem no enunciado da prova. Os alunos 

devem dar respostas de forma clara, objetiva e organizada; devem ter cuidado com a ortografia e utilizar 

corretamente a língua materna e saber usar terminologia científica; devem responder apenas ao que lhes 

questionam. 

 Nas questões de opção os alunos devem escolher apenas uma delas, sob pena de ter cotação zero, caso não 

o façam. 
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Nas questões de correspondência os alunos devem escolher apenas uma hipótese de resposta para 

cada opção. Caso escolham mais do que uma a cotação é zero. 

Nas questões fechadas os alunos não podem ultrapassar o que se pede (ex. “Indique duas consequências…“ 

a resposta deve conter no máximo duas. Caso exceda apenas são consideradas as duas primeiras).  

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

 

4. MATERIAL 

 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta.  

Não é permitido o uso de lápis e de corretor. 

 

5. DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


