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Projeto Testes Intermédios 2016/2017 

 

Informação – HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

 

Ano de escolaridade 5.º ano 

Data 27 de abril de 2017 

Duração 90 minutos 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

O Teste Intermédio de História e Geografia de Portugal tem como referência os documentos 

curriculares em vigor, avaliando aprendizagens desenvolvidas nos domínios que constam no ponto 

abaixo. O teste reflete uma visão integradora dos diferentes domínios de cada tema organizador. 

 

TEMAS/CONTEÚDOS 

A - A Península Ibérica: Localização e quadro natural 

A1 - Localização e quadro natural da Península Ibérica 

 

B - A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal (século XII) 

B1 - As primeira comunidades humanas da Península Ibérica. 

B2 - Os Romanos na Península Ibérica. 

B3 - Os Muçulmanos na Península Ibérica. 

B4 - A formação do reino de Portugal. 

 

C - Portugal do século XIII ao século XVII 

C1 - Portugal nos séculos XIII e XIV 

1.1. Recursos naturais e atividades económicas nos séculos XIII e XIV 

1.2. Sociedade e cultura nos séculos XIII e XIV 

 

CARACTERIZAÇÃO DO TESTE 

O Teste Intermédio é constituído por um único caderno; as respostas são registadas no enunciado. 

São apresentados suportes de natureza diversa, como textos, tabelas, mapas e gráficos. 

O Teste Intermédio é constituído por 3 grupos aglutinadores dos conteúdos dos domínios acima 

descritos. 

As questões que apresentam a seguinte tipologia: Itens de seleção:  Ordenação, Verdadeiro/Falso,  

Associação, Preenchimento de espaços Itens de construção; Resposta curta; e Resposta restrita. 

O Teste Intermédio está cotado para 100%. 
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A classificação estará distribuída pelos grupos da seguinte forma: 

Grupo I - 25% a 35 % 

Grupo II - 50% a 70% 

Grupo III - 10% a 20% 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

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

específicos apresentados para cada item.  

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

pontos.  

Nas respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a 

avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em 

língua portuguesa.  

 

MATERIAL 

Requerido ao aluno:  

caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não permitido:  

corretor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


