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INFORMAÇÃO- PROVA

2021

GEOGRAFIA
Prova 18
3º Ciclo do Ensino Básico
(Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; Despacho Normativo n.º 10-A/2021)

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova final do 3º ciclo do ensino
básico da disciplina de GEOGRAFIA, a realizar em 2021, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Material

•

Duração

•

Critérios de classificação

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de GEOGRAFIA do 3º Ciclo e permite avaliar a aprendizagem
passível de avaliação.
Programa organizado da seguinte forma:
Domínios

Subdomínios

•

A Terra: estudos e representações

•

O meio natural

•

População e povoamento

•

Atividades económicas
















Contrastes de desenvolvimento





•

•

Riscos, ambiente e sociedade






A Geografia e Território;
A Representação da superfície terrestre;
A localização dos diferentes elementos da superfície terrestre.
O clima;
O relevo;
A dinâmica de uma bacia hidrográfica;
A dinâmica do litoral.
Evolução da população mundial;
Distribuição da população mundial;
Mobilidade da população;
Cidades, principais áreas de fixação humana;
Diversidade cultural.
Recursos naturais;
Atividades económicas: a agricultura; a pesca; a indústria; os serviços; o
turismo;
Redes e modos de transporte e telecomunicação.
Países com diferentes graus de desenvolvimento;
Interdependência entre espaços com diferentes níveis de
desenvolvimento;
Soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento.
Riscos naturais;
Riscos mistos;
Proteção, controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento
sustentável.
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Caraterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por:
•

•

Itens de seleção: 15 a 25, com 2 a 6 pontos por item.


Escolha múltipla



Verdadeiro/falso



Completamento

Itens de construção: 5 a 13, com 3 a 8 pontos por item.


Resposta curta



Resposta restrita



Resposta extensa

Material
Para a realização da prova o aluno deverá ser portador de:
•

material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta;

•

régua;

•

esquadro, transferidor e calculadora não alfanumérica, não programável.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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Critérios de classificação
•

Serão anuladas as questões de resposta contraditória e letra ilegível;

•

As respostas erradas terão a cotação de zero pontos;

•

A ausência de indicação da questão e respetivo grupo implica uma classificação com
zero pontos, no caso de utilizar a página em branco que se encontra no final da prova;

•

Nos itens de correspondência e/ou associação a indicação de mais de uma opção ou
a indicação sem clareza da opção selecionada levará à sua anulação;

•

Nos itens de escolha múltipla a indicação de um número superior de situações levará
à sua anulação;

•

Nos itens de resposta curta ou restrita o certo/errado será cotado na respetiva
proporção;

•

Nos itens de resposta extensa a distribuição da cotação contempla a estruturação
correta das frases, o encadeamento lógico das ideias, a capacidade de análise e
síntese e a utilização do vocabulário específico da disciplina.

