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Escrita                             2022 
 

Data: 12/05/2022 

 

3º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto 
 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A prova tem por referência o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais passíveis de serem avaliadas numa prova escrita, de duração limitada, incidindo sobre os 

seguintes temas:  

 

Temas: 

Tema  – A TERRA ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES 
Subtemas: 

Descrição da paisagem 

Mapas como forma de representar a superfície terrestre 

Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre. 

 

Tema  - MEIO NATURAL  

Subtema: 

Clima e formações vegetais 

Objetivos da Prova: 

Identificar as principais etapas de uma pesquisa em Geografia. 

Distinguir observação direta de observação indireta. 

Identificar, no território, paisagens com diferentes graus de humanização. 

Identificar diferentes formas de representação da superfície terrestre (mapas, globos), referindo as 

respetivas vantagens e desvantagens. 

Distinguir mapas de base de mapas temáticos. 

Identificar os elementos fundamentais de um mapa, descrevendo a informação fornecida por 

cada um desses elementos. 

Distinguir localização relativa de localização absoluta. 

Basear-se nos rumos da rosa dos ventos (pontos cardeais e colaterais) para a localização relativa 

dos lugares. 

Assinalar os elementos geométricos da esfera terrestre: eixo da Terra, polos, equador, meridianos 

e paralelos. 

Distinguir latitude de longitude. 

Determinar a latitude e a longitude de um lugar num mapa ou globo com rede cartográfica 

/geográfica. 

Reconhecer os continentes e os oceanos segundo a ordem de grandeza e os principais círculos que 

os atravessam. 

Localizar as principais formas de relevo. 

Distinguir estado do tempo de clima. 
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Identificar os principais elementos do clima: temperatura, precipitação, nebulosidade, pressão 

atmosférica e vento. 

Identificar os instrumentos utilizados para medir e registar os principais elementos do clima. 

 

2. ESTRUTURA DA PROVA 

A prova centra-se na interpretação de gráficos, mapas, textos, na expressão escrita e na utilização 

correta do vocabulário específico da disciplina. 

A prova é constituída por dois grupos: 

O Grupo I -  A Terra Estudos e Representações – é constituído por 26 questões, com Itens de 

Seleção (Ordenação; Associação; Escolha Múltipla) e Itens de Construção (Resposta Curta; 

Resposta Restrita). 

O Grupo II – Meio Natural – é constituído por 7 questões, com Itens de Seleção (Associação) e 

Itens de Construção (Resposta Curta). 

A prova apresenta a seguinte cotação:  

Grupo I – 84 % 

Grupo II – 16 % 

Total: 100 % 

 

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 

cotação zero. 

 

4. DURAÇÃO 

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

5. MATERIAL 

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

indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de lápis e de corretor. 

 

 

 


