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MATRIZ DA PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA    
8º ANO DE ESCOLARIDADE 

ANO LETIVO 2016/2017                                                                                               Natureza da prova: escrita 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Despacho normativo nº 1 -F/ 2016 de 5 de 
abril 

 

UNIDADE TEMÁTICA CONTEÚDOS OBJETIVOS/PROCESSO COGNITIVO ESTRUTURA COTAÇÃO 

 

 

E1 

O expansionismo 

europeu 

- As condições de arranque da expansão 
portuguesa. 
- O interesse dos grupos sociais e da 
Coroa. 
- Os instrumentos de navegação 
utilizados. 
 
- A união dos impérios peninsulares e a 
Restauração da Independência 
portuguesa em 1640 

- Identificar as condições de arranque da expansão 
portuguesa. 

- Identificar os grupos sociais interessados na expansão 
portuguesa e os respetivos motivos. 

- Identificar os instrumentos utilizados pelos 
portugueses na navegação marítima. 

- Descrever a perda da independência de Portugal em 
1580. 

- Explicar a Restauração da Independência portuguesa 
em 1640. 

2 Exercícios de resposta restrita 

2 exercícios de 

Associação/correspondência 

1 exercício de preenchimento 

de espaços 

1 exercício de verdadeiro / falso 

 
60 Pontos 

G1 
Da “Revolução 

Agrícola” à 
“Revolução 
Industrial” 

- A prioridade inglesa na industrialização - Identificar os fatores que permitiram à Inglaterra 
iniciar uma revolução industrial. 

1 Exercício de resposta restrita 

 
10 Pontos 

     

H1 
Mundo 

Industrializado e 
Países de difícil 
industrialização 

- Principais aspetos da cultura do 
século XIX. 
- Os movimentos literários e artísticos. 
- As tentativas de modernização 
económica durante a Regeneração. 

- Identificar os vários progressos técnicos e científicos 

no século XIX e os respetivos autores. 
- Identificar as várias correntes artísticas do século XIX. 
- Descrever as ações de Fontes Pereira de Melo em 
Portugal. 

1 exercício de associação/ 

correspondência 

2 exercícios de resposta curta 

 

30 Pontos 

MATERIAL 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

É permitida a consulta de dicionário unilingue e bilingue sem apêndice gramatical. 

Não é permitido o uso de corretor. 

  


