INFORMAÇÃO DE PROVA
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Disciplina Geografia
Prova 18| 1ª Fase
3º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 4-A/2018)

I - OBJETO DE AVALIAÇÃO
As orientações curriculares para o 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia integram seis domínios,
organizados em três conjuntos de dois domínios associados, sendo a lecionação desses conjuntos distribuída pelos
três anos deste ciclo. Esta organização tem por base as Aprendizagens Essenciais estabelecidas para a disciplina.
Quadro 1 – Temas organizadores
Domínios

Conteúdos

Valorização

I – A TERRA: ESTUDOS E • Diversidade de paisagens existentes na Terra;
• Formas de representação da superfície terrestre;
REPRESENTAÇÕES
• Elementos fundamentais de um mapa.
II - O MEIO NATURAL

III – POPULAÇÃO
POVOAMENTO

• Tipos de clima;
• Gráficos termopluviométricos;
• Grandes conjuntos de relevo em Portugal e no
Mundo.
E • Indicadores demográficos;
• Principais concentrações e vazios humanos do
Mundo.

IV
–
ACTIVIDADES • Tipos de agricultura;
• Problemas relacionados com o turismo;
ECONÓMICAS
• Vantagens e inconvenientes dos vários modos de
transporte.
V – CONTRASTES DE • Crescimento económico e desenvolvimento;
• Indicadores de desenvolvimento e de crescimento
DESENVOLVIMENTO
económico;
• Obstáculos ao desenvolvimento.
VI – RISCOS, AMBIENTE E • Principais alterações do ambiente global;
• Causas das alterações ambientais;
SOCIEDADE
• Estratégias de preservação do património.
Total

10

20

20

20

20

10
100

II - CARATERIZAÇÃO DA PROVA
A prova apresenta seis grupos de itens.
Dada a relevância da observação e da aprendizagem, por parte dos alunos, de diversas técnicas gráficas,
cartográficas e estatísticas, cada grupo tem como ponto de partida, pelo menos um documento (mapa, imagem,
gráfico, texto, quadro estatístico).

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação

Número

Cotação
por item

Tipologia de itens
de itens

ITENS DE

Associação/correspondência

(em
pontos)

3a4

Cotação
por classe
de itens
(em
pontos)

19 a 25
3 a 12

SELEÇÃO

Resposta curta

12 a 14
2 a 12

58 a 61

5a6

14 a 23

ITENS DE
CONSTRUÇÃO
Resposta de desenvolvimento
3a4

III – MATERIAL
Caneta azul ou preta e máquina calculadora.
Não é permitido o uso de corretor.
IV - DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo.

