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Matriz - Prova Extraordinária de Avaliação 

Geografia                       

 

Prova-2020 

8.º Ano do Ensino Básico 

 

Portaria n. º 223-A/2018, de 3 de agosto  

Informação-Prova 

 

Data: 04-06-2020 

 

 

 O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação a nível de escola do oitavo 

ano de escolaridade da disciplina de Geografia, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 

1. Objeto de avaliação 

2. Caracterização da prova 

3. Critérios gerais de classificação 

4. Material 

5. Duração 

 

1. Objeto de avaliação 

A) Domínios/Competências     

➢ Comparar o comportamento de medidas diferentes indicadores demográficos, no tempo e no espaço, 

enunciando fatores que explicam os comportamentos observado.   

➢ Relacionar as áreas de atração e de repulsão demográficas com fatores físicos e humanos, utilizando mapas 

a diferentes escalas. 

➢ Explicar causas e consequências dos fluxos migratórios, a diferentes escalas.   

➢ Identificar padrões na distribuição dos fluxos migratórios, à escala nacional, europeia e mundial, enunciando 

fatores responsáveis por essa distribuição.  

➢  Enunciar fatores responsáveis pelos padrões da organização das áreas funcionais da cidade, interpretando 

plantas funcionais.  

➢ Identificar problemas das áreas urbanas que afetam a qualidade de vida e o bem-estar das populações. 
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➢ Relatar medidas para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das populações urbanas, rurais e 

migrantes. 

➢ Explicar a importância do diálogo e da cooperação internacional na preservação da diversidade cultural. 

➢ Caracterizar os principais processos de produção e equacionar a sua sustentabilidade quanto à extração 

mineira, agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, indústria, comércio, serviços e turismo.  

➢ Identificar padrões na distribuição de diferentes redes de transporte e telecomunicações, a nível mundial, e 

em Portugal, enunciando fatores responsáveis pela sua distribuição.  

➢ Selecionar o modo de transporte mais adequado em função do fim a que se destina e das distâncias 

absolutas e relativas.  

➢ Identificar padrões na distribuição de diferentes redes de transporte e telecomunicações, a nível mundial, e 

em Portugal, enunciando fatores responsáveis pela sua distribuição. 

➢ Relatar exemplos do impacte da era digital na sociedade. 

 

B) Temas/Conteúdos 

1) A População e Povoamento    

➢ Evolução da população mundial 

➢ Distribuição da população mundial 

➢ Mobilidade da população mundial  

➢ Cidades principais áreas de fixação humana 

➢ Diversidade cultural  

2) As Atividades Económicas   

➢ Os recursos naturais 

➢ A Agricultura 

➢ A Pesca  

➢ A Indústria 

➢ Os serviços 

➢ As redes e modos de transportes e telecomunicações   
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2. Caraterização da prova 

1 – Modalidade, tipologia, número de itens e respetiva cotação 

➢ A prova é cotada para 100 pontos. 

➢ A prova é constituída por dois grupos correspondentes aos temas/conteúdos organizadores. 

➢ As questões estão organizadas em itens que podem ser de escolha múltipla, de associação, de 

verdadeiro/falso, de completamento de espaços, de resposta curta, de resposta restrita ou de resposta 

extensa. 

➢ As questões são organizadas com base em conceitos, gráficos, mapas, textos ou esquemas. 

➢ Todos os itens são de resposta obrigatória. 

 

2 – Valorização dos domínios/competências e conteúdos na prova 

A valorização dos temas/conteúdos apresenta-se no quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos temas/conteúdos  

Temas/conteúdos Cotação (em pontos) 

A População e Povoamento 

Evolução da população mundial 10 

Distribuição da população mundial 10 

Mobilidade da população mundial 10 

Cidades principais áreas de fixação humana 10 

Diversidade cultural no mundo 10         

As Atividades Económicas                                                           

Os recursos naturais no mundo 8 

A Agricultura 8 

A Pesca  8 

A Indústria 10 

Os serviços 8 

As redes e modos de transportes e telecomunicações   8 

Total de 100 Pontos  
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A tipologia dos itens e o número de itens apresentam-se no quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia e número de itens                    

Tipologia de itens Nº de itens 

 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 4 

Associação ou V/F 4 

 

Itens de construção 

Resposta curta 2 

Resposta restrita 2 

Resposta extensa 1 

 

3. Critérios gerais de classificação 

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

➢ Na classificação das provas apenas será considerada correta a grafia que seguir o que se encontra 

previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 

➢ Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

➢ No item de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho no domínio 

específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

4. Material a utilizar e material não autorizado 

➢ Esferográfica de tinta azul ou preta 

➢ Régua ou esquadro 

➢ Não é permitido o uso de lápis nem de corretor 

➢ É obrigatória a utilização da folha de prova distribuída para o efeito 

5. Duração da prova 

➢   A prova de exame tem a duração de 90 minutos. 

 


