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MATRIZ  – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO (PEA) 

HISTÓRIA                                 MAIO DE 2019 

 
Prova de 2019 

8.º Ano              3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

1. Introdução  

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova extraordinária de avaliação do 8.º ano do ensino 

básico da disciplina de HISTÓRIA, a realizar em 2019 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo artigo 

29.º do Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril.  

Este documento deve ainda atender ao disposto nos pontos 2 e 5 do artigo 29.º do referido Despacho 

Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa/ Metas Curriculares da disciplina.  

 

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

• Conteúdos; 

• Objetivos; 

• Caraterísticas e estrutura;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material;  

• Duração.  

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre a prova 

que irão realizar.  

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e 

o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa e 

Metas Curriculares, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.  

 

2.Contéudos da prova 

 
•   O expansionismo europeu 
 
- O pioneirismo português na expansão europeia. 
 
- A expansão dos Impérios Peninsulares. 
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 Absolutismo e Mercantilismo numa sociedade de ordens 

          - O Antigo Regime na Europa. 

 Um século de mudanças – o século XVIII 
 
- Características fundamentais do Iluminismo. 

             - Portugal na segunda metade do século XVIII. 

 

3.Objetivos da prova 
 

 Conhecer e compreender o pioneirismo português no processo de expansão europeu. 

 Conhecer os processos de expansão dos Impérios Peninsulares. 

 Conhecer e compreender o Antigo Regime europeu a nível político e social. 

 Conhecer os elementos fundamentais de caracterização da economia do Antigo Regime 

europeu. 

 Conhecer e compreender os vetores fundamentais do Iluminismo. 

 Conhecer e compreender a realidade portuguesa na segunda metade do século XVIII. 

 

4.Características e estrutura da prova  

Tipologia de itens 
 
 Itens de resposta restrita, com cotação diferenciada de acordo com o tipo de tarefa solicitada, que 

podem exigir: 

 A contextualização cronológica e espacial da informação; 

 O estabelecimento de relações entre a informação presente nas fontes e a problemática 

organizadora do conjunto; 

 A mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas. 

 

•   Itens de resposta extensa exigem uma resposta desenvolvida, de acordo com tópicos de orientação 

temática e têm por suporte documentos de natureza diversa. 

 

Os alunos respondem no enunciado. 
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5. Critérios gerais de classificação  
 

• Domínio dos conhecimentos; 

• Aplicação correta de conceitos; 

• Interpretação de documentos; 

• Uso de vocabulário específico da disciplina; 

• Correção da expressão escrita (ortografia e sintaxe). 

  

6. Material  
 
Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta      
       

7. Duração  
 

A prova tem a duração de 90 minutos.  
 

 

 

 
 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 15 de Maio de 2019 

 

 Estrutura 
 
• A prova apresenta três grupos de itens com a seguinte cotação: 

 
Grupo I 30 Pontos 

Grupo II 35 Pontos 

Grupo III 35 Pontos 

Total 100 Pontos 

 
 
 
 

 
• Todos os grupos têm por suporte documentos de natureza diversa (textos, imagens, mapas…) 
 
• Todos os itens da prova exigem a análise dos documentos apresentados 

 
 


