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 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

 

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Material autorizado; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação. 

 

Objeto da Avaliação 
A prova tem por referência as aprendizagens essenciais de Geografia do ensino básico.  

Permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

Caracterização da Prova 
A prova é realizada em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por seis grupos de itens.  

A valorização dos domínios da prova apresenta-se no Quadro 1. 
Quadro 1 — Valorização dos conteúdos 

Conteúdos Cotação 

(em pontos) 

A Terra: Estudos e Representações 

- A representação da superfície terrestre 

- A Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre 

 

10 

População e Povoamento 

- Evolução da população mundial 

- Mobilidade da População 

 

20 

Atividades Económicas 

- Os Recursos Naturais 

- A Agricultura 

 

20 

Contrastes de Desenvolvimento 

- Países com diferentes graus de desenvolvimento 

- Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento 

 

15 

Riscos, Ambiente e Sociedade 

- Riscos Mistos 

 

35 
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- O clima 

 

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

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. A folha de rascunho 

fornecida ao aluno não será recolhida para classificação. 

Não é permitido o uso de corretor.  

 

Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Critérios de Classificação 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item. 

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

Serão penalizados erros de caráter científico. 

Nos itens de seleção, a cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

única opção correta. 

Nas questões do tipo justifique, comente, explique, apresente, exponha, referentes a níveis de análise, 

interpretação, síntese e avaliação, a cotação a atribuir deverá ser distribuída em face dos seguintes itens: 

 Domínio dos conteúdos; 

 Domínio do vocabulário da disciplina; 

 Clareza da resposta, articulação das ideias e dos argumentos utilizados; 

 Referência aos aspetos essenciais em detrimento dos acessórios; 

 Capacidade de análise e interpretação dos documentos utilizados no enunciado; 

 Objetividade e capacidade de síntese; 

 Conclusões ponderadas e adequadas ao conteúdo da tarefa em causa. 

 


