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1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa de Geografia em vigor para o 3º ciclo. A prova desta disciplina 

permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos do Programa da disciplina passíveis de avaliação em prova 

escrita de duração limitada. 

 

7º Ano 

Tema 1 – A Terra: Estudos e Representações. 

Subtema 2: Mapas como forma de representar a superfície terrestre. 

Subtema 3: Localização dos lugares na superfície terrestre. 

Tema 2 – Meio Natural 

Subtema 1: Clima e formações vegetais. 
 

 

8º Ano 

Tema 3 – População e Povoamento 

Subtema 1: População – Estrutura etária e políticas demográficas. 

Tema 4 – Atividades Económicas 

Subtema 1: A pesca. 

 

9º Ano 

Tema 5 – Contrastes de Desenvolvimento 

Subtema 2: As causas e os obstáculos ao desenvolvimento. 

Tema 6 – Ambiente e Sociedade 

Subtema 1: Os grandes problemas ambientais. 
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2. Caraterísticas e estrutura 

 

Os grupos I e II são constituídos por 9 questões sobre conteúdos lecionados no 7º ano, através de 

itens de resposta fechada, itens de complemento, itens de opção, e itens de correspondência. 

Terão a cotação de 41 pontos. 

Os grupos III e IV são constituídos por 7 questões sobre conteúdos lecionados no 8º ano, através 

de itens de resposta fechada, itens de opção, itens de correspondência e itens de resposta aberta. 

Terão a cotação de 34 pontos. 

Os grupos V e VI são constituídos por 5 questões sobre conteúdos lecionados no 9º ano, através 

de itens de resposta fechada, itens de resposta aberta, e itens de opção. Terão a cotação de 25 

pontos. 

A cotação total da prova é de 100 pontos.  

 

3. Critérios gerais de classificação 

Todas as perguntas são de resposta obrigatória. Os alunos não respondem no enunciado da prova. Os 

alunos devem dar respostas de forma clara, objetiva e organizada; devem ter cuidado com a ortografia e 
utilizar corretamente a língua materna e saber usar terminologia científica; devem responder apenas ao 

que lhes questionam. 

 Nas questões de opção os alunos devem escolher apenas uma delas, sob pena de ter cotação zero, caso 

não o façam. 
Nas questões de correspondência os alunos devem escolher apenas uma hipótese de resposta para cada 

opção. Caso escolham mais do que uma a cotação é zero. 

Nas questões fechadas os alunos não podem ultrapassar o que se pede (ex. “Indique duas 
consequências…“ a resposta deve conter no máximo duas. Caso exceda apenas são consideradas as duas 

primeiras).  

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

4. Material 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta.  

Os alunos podem usar calculadora simples. 
Não é permitido o uso lápis e de corretor. 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


