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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 1 - POPULAÇÃO E POVOAMENTO  

Subtemas: 

1.1 Evolução da População Mundial.  

1.2 Distribuição da População Mundial.  

1.3 Mobilidade da População. 

Tema 2 - ATIVIDADES ECONÓMICAS  

Subtema: 

2.1 Recursos Naturais  

Objetivos da Prova: 

Conhecer e compreender diferentes indicadores demográficos e respetivos contrastes espaciais a 

nível mundial. 

Compreender a evolução demográfica mundial.  

Representar a estrutura etária da população e compreender a adoção de diferentes políticas 

demográficas.  

Compreender a estrutura etária da população portuguesa e políticas demográficas a adotar. 

Compreender a distribuição da população mundial.  

Compreender as causas e as consequências das migrações. 

Compreender as migrações em Portugal, no tempo e no espaço. 

Compreender a desigual distribuição dos recursos.  

Compreender a repartição das atividades económicas em setores. 
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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 -  População e Povoamento – é constituído por 16 questões, com Itens de Seleção 

(Ordenação; Escolha Múltipla; Verdadeiro/Falso) e Itens de Construção (Resposta Curta; 

Resposta Restrita). 

O Grupo II – Atividades Económicas – é constituído por 5 questões, com Itens de Seleção 

(Associação) e Itens de Construção (Resposta Curta; Resposta Restrita). 

A prova apresenta a seguinte cotação:  

Grupo I – 83 % 

Grupo II – 17 % 

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. 

 

 

 


