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TESTE DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

Nome: ____Proposta de Correcção do Teste_____________________________________ Turma _____ Nº: _____ 

Avaliação: __________________________                    Data: ___/___/____ 

Professor: ____________________               Encarregado(a) de Educação: _____________________ 

Observações: _________________________________________________________________________________________ 

 

Lê, com muita atenção, o enunciado que se segue e, depois de analisares cuidadosamente os documentos 
apresentados, responde de forma clara, objectiva e cuidada.  

 
Grupo I 

(A Vida Quotidiana – Século XIII) 

 

I.1 As terras senhoriais pertenciam às ordens privilegiadas, a quem tinham sido doadas pelo rei. Observa atentamente a 

figura 1. 

I.1.1 Diz por palavras tuas o que era um Senhorio.  

___Um senhorio é um território, pertencente a um 

Senhor (do Clero ou da Nobreza), em que podemos 

encontrar terras cultivadas pelos camponeses que 

vivem no senhorio, zonas de floresta usadas para a caça 

ou para recolher lenha, pastagens, a casa ou castelo 

onde vive o Senhor, as casas dos camponeses e a igreja 

que frequentam._________________________________________ 

 

I.1.2 A quem pertenciam os Senhorios? 

___Os senhorios pertenciam às ordens sociais 

privilegiadas, isto é, a Senhores do Clero ou da 

Nobreza._________________________________________________ 

 

I.1.3 Quem trabalhava nas terras dos Senhorios? 

___Eram os membros do Povo que se ocupavam das 

actividades económicas. Assim, quem trabalhava as 

terras dos senhorios eram os camponeses, membros do 

povo._____________________________________________________ 

 

I.1.4 Qual a região do país onde predominavam os Senhorios dos Nobres? 

___Os senhorios dos nobres predominavam na região Norte do país.________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Ano Lectivo 2009/2010 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
DE PORTUGAL 

 

5º Ano 
 

Teste de Avaliação nº 5 

Figura 1  

Boa 

Sorte! 



I.2. Parte do clero vivia junto do resto da população, mas havia uma parte que vivia nos Mosteiros. Analisa a figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.1 Indica a diferença entre clero secular e clero regular.  

___Do clero secular faziam parte os cónegos, padres e bispos, que viviam nas aldeias, vilas e 

cidades, enquanto que o clero regular, de que faziam parte os frades, monges e as freiras, vivia 

nos mosteiros._______________________________________________________________________________________ 

 

I.2.2 Achas que os Mosteiros eram importantes para o conjunto da sociedade? Porquê?  

___Os mosteiros eram muito importantes para o conjunto da sociedade, uma vez que os monges 

dos mosteiros ajudavam muitas pessoas. Na verdade, nos mosteiros existiam albergarias, onde os 

monges recebiam peregrinos e/ou sem-abrigo; enfermarias, onde ajudam os doentes; escolas, 

onde ensinavam não só futuros monges como outras pessoas; era nos mosteiros que os monges-

copistas copiavam os livros antigos, preservando a memória e o conhecimento da sociedade.______ 

 

I.3. Os concelhos eram controlados por membros do Povo. Analisa as figuras 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Excerto da carta de foral de Penela 

Figura 2  

Figura 4 – Pelourinho de Arraiolos 

Eu, Afonso, infante filho do conde D. Henrique, faço carta de 
foral aos homens de Penela. A todos os que aí morarem dou e 
concedo-vos o meu castelo de Penela, com os seus termos e 
fontes e pastagens e terras desbravadas e por desbravar […]. 
Os que lavrarem com um jugo(1) de bois pagar-me-ão dois 
quarteiros(2) , metade de trigo e metade de cevada. […] Todas 
as injúrias que aí forem feitas serão julgadas entre os vizinhos 
[…] e os homens de Penela só serão julgados no seu concelho. 
[…] Que sejam livres todos os que vierem povoar as herdades 
do concelho. […]. Os juízes do dito lugar devem ser eleitos em 
cada ano pelo S. João […]. 

Foral de Penela, 1136 
 

(1) Jugo ou jugada: junta ou parelha de animais reunidos por 
uma mesma canga ou jugo. 

(2) Quarteiro: quarta parte de um moio. O moio era uma 
medida de capacidade de valor variável. Valia, em média, 
cerca de 600 litros.  

 



I.3.1 Identifica um símbolo da autonomia dos concelhos. 

___Os concelhos tinham vários símbolos para os identificar e que representavam a sua autonomia. 

Um desses símbolos era, sem dúvida, o pelourinho, como o que temos representado na figura 4.___ 

 

I.3.2 Qual o nome do documento que criava um concelho? 

___O nome que damos a esse documento é carta de foral. Na figura 3 temos um exemplo de um 

excerto da carta de foral de Penela._________________________________________________________________ 

 

I.3.3 Por que é que os moradores de um concelho tinham maior autonomia?  

___Os moradores dos concelhos eram os “vizinhos”, homens do povo que viviam nestes territórios. 

Estes membros do povo que viviam nos concelhos tinham algumas vantagens em relação aos 

camponeses que viviam nos senhorios, uma vez que estes “vizinhos” podiam possuir terras (que 

tinham sido doadas pelo rei ou pelo senhor que deu a carta de foral), podiam reunir-se na 

assembleia de “vizinhos” para se governarem a si próprios, podiam escolher os seus próprios 

juízes (ver exemplo do texto da figura 3), tinham fixado na sua carta de foral aquilo que deviam 

pagar ao rei ou ao senhor e quais os direitos que tinham.___________________________________________ 

 

I.4 Nos concelhos urbanos surge um novo grupo social. Os seus membros eram mercadores e artesãos enriquecidos com o 

comércio externo. Analisa as figuras 5 e 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.1 Indica o nome desse novo grupo social.  

___Ao novo grupo social, que se distinguia do resto do povo e era formado pelos mercadores e 

artesãos, chamamos burguesia. Nas figuras 5 e 6 temos representações desse grupo.____________ 

 

I.4.2 Explica por que é que os membros desse grupo tinham necessidade de se instruir.  

___Os membros da burguesia passam a frequentar as escolas das sés para se puderem instruir, 

isto é, para puderem aprender a ler, a escrever e a fazer contas. Na verdade, como os burgueses 

se dedicavam ao comércio precisavam de saber ler e escrever, fazer contas, fazer contratos 

comerciais, conhecer o valor das moedas estrangeiras.____________________________________________ 

Figura 5  
Figura 6  



Grupo II 

(A Revolução de 1383-1385) 

II.1 Lê o documento presente nas figura 5 e observa o esquema genealógico da figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.1 Em meados do século XIV, Portugal estava num período de crise. Aponta duas razões para essa crise. 

___Duas das razões da crise em que Portugal se encontrava em meados do século XIV eram as 

seguintes: a sucessão de vários maus anos agrícolas (problemas no clima) e a propagação da 

Peste Negra (uma epidemia que afectou grande parte da Europa).__________________________________ 

 

II.1.2 Porque razão “os da cidade” tinham receio que Portugal perde-se a independência? 

___O texto da figura 5 fala-nos sobre a crise de sucessão ao trono que se seguiu à morte de D. 

Fernando. Assim, “os da cidade” de Lisboa receavam que Portugal perde-se a independência 

porque quem devia suceder ao trono – D. Beatriz – era casada com o rei de Castela._______________ 

O receio de que Portugal perca a independência 
 
El-rei de Castela, quando soube que el-rei D. Fernando tinha morrido, escreveu logo, 
ele e a rainha sua mulher, à rainha D. Leonor para que fizesse reconhecer D. Beatriz 
como rainha.  
Os da cidade [de Lisboa] quando ouviram isto [que deviam aclamar rainha D. 
Beatriz], houve entre eles grandes murmurações e perturbações, dizendo uns para 
os outros: 
“Agora se vende Portugal, que tantas cabeças e sangue custou a ganhar, quando foi 
tomado aos Mouros!” 

Fernão Lopes, Crónica de El-Rei D. Fernando 

Figura 5  

Figura 6  



II.2 Durante a Revolução de 1383-1385, a população portuguesa dividiu-se em dois grupos. Atenta no mapa da figura 7. 

 

II.2.1 Identifica os líderes (chefes) dos dois grupos em que se dividia a 

população portuguesa em 1383. 

___Em 1383 a população portuguesa encontrava-se 

dividida no grupo que apoiava D. Beatriz e no grupo 

liderado por D. João, Mestre de Avis, como se pode 

verificar na legenda do mapa da figura 7.__________________ 

 

II.2.2 Indica os grupos sociais que apoiavam cada um dos líderes.  

Justifica. 

___O grupo que apoiava D. Beatriz era constituído 

principalmente por membros da nobreza e do clero, pois 

estes grupos sociais achavam que poderiam perder os 

privilégios que tinham.______________________________________ 

___Os membros do povo, a burguesia e alguns membros da 

nobreza e do clero apoiavam D. João, Mestre de Avis, porque esperavam conseguir obter 

melhores condições de vida._________________________________________________________________________ 

 

II.3 Atenta nas figuras 8 a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3.1 Por que é que o rei de Castela invadiu Portugal? 

___O rei de Castela chegou a invadir Portugal, a pedido da sua sogra – D. Leonor Teles (ver figura 

6), uma vez que pretendia que a sua esposa – D. Beatriz – fosse aclamada rainha de Portugal e 

passa-se a reinar no país_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Figura 7  

Figura 8  
Figura 9 – O cerco de Lisboa em 1384 



II.3.2 Quem foi aclamado rei nas Cortes de Coimbra em 1385? 

___Nas Cortes de Coimbra de 1385 é aclamado rei de Portugal D. João, Mestre de Avis, que 

passa a usar o título de D. João I.____________________________________________________________________ 

 

II.3.3 Por que é que com D. João I se iniciou uma nova dinastia?  

___D. João I não era um sucessor directo do rei D. Fernando (ver figura 6), não pertencia ao seu 

ramo da família e, por isso, inicia-se uma nova dinastia, passando a reinar uma nova família. Como 

D. João era Mestre da Ordem de Avis, chamamos à nova dinastia, dinastia de Avis.__________ 

 

II.3.4 Como é que D. João I recompensou os burgueses pelo apoio que lhe tinham dado?  

___A burguesia foi o grupo que mais ajudou D. João, Mestre de Avis a conquistar o poder e, por 

isso, assim que teve oportunidade D. João I atribuiu terras e títulos de nobreza a alguns 

burgueses (que passaram a fazer parte da nobreza) e chamou-os para cargos importantes do 

reino para os poder recompensar.________________________________________________________________ 

 

II.4 Toma muita atenção à cronologia que se segue. 

II.4.1 Ordena cronologicamente (do mais antigo para o mais recente) os acontecimentos, colocando os números de 1 a 6: 

 

_4_ - D. João I (Mestre de Avis) é aclamado rei de Portugal nas Cortes de Coimbra. 

_5_ - Batalha de Aljubarrota. 

_1_ - Morte de D. Fernando, provocando uma crise de sucessão ao trono em Portugal. 

_6_ - É assinado um tratado de paz entre Castela e Portugal, restabelecendo as relações entre os dois reinos. 

_2_ - D. João, Mestre de Avis, é aclamado pelo povo de Lisboa, “Regedor e Defensor do Reino”. 

_3_ - Para que D. Beatriz fosse aclamada rainha em Portugal, o rei de Castela invade Portugal e faz cerco a Lisboa. 

 

 

FIM 

 

 

 

 

Bom Trabalho! 

 

O Professor, 

Pedro Bandeira Simões 

Era muito 

difícil? 

Facílimo!!! 


