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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A Prova de Avaliação Extraordinária tem como referência o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PA), as Aprendizagens Essenciais e o Programa de Geografia em vigor no 8.º ano de 

escolaridade. 

 

Tema 
Organizador 

Aprendizagens Essenciais Cotações 
Áreas de  

Competência (PA) 

A população e 

Povoamento: 

 

- Evolução da 
população 
mundial. 

 

- Estrutura 
etária da 
população. 

 

- Distribuição 
da população 
mundial. 

 

- A mobilidade 
da população. 

 

- As cidades. 

O aluno deve conseguir… 

- Conhecer e compreender diferentes indicadores 

demográficos. 

- Calcular indicadores demográficos e explicar os resultados 

obtidos. 

- Distinguir os 3 períodos de crescimento da população 

mundial. 

- Comparar a evolução da população nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. 

- Comparar a partir da análise de mapas/ dados estatísticos 

os valores da TN, TM e TCN nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 

- Caracterizar a estrutura etária de uma população a partir 

da análise de pirâmides etárias. 

- Identificar as consequências de uma estrutura etária 

jovem e idosa. 

- Distinguir políticas demográficas natalistas de anti 

natalistas, enumerando medidas que promovam o 

aumento ou a diminuição da natalidade. 

- Identificar e localizar os principais focos e vazios 

humanos. 

- Explicar os fatores naturais e humanos que influenciam a 

repartição da população mundial. 

- Caracterizar os diferentes tipos de migrações.  

- Identificar as principais causas e consequências das 

migrações. 

- Referir critérios utilizados na definição de cidade. 

- Identificar as principais funções da cidade. 

- Caracterizar os 3 tipos de plantas urbanas. 

- Mencionar possíveis soluções para os problemas das 

cidades. 

Entre 

60 a 70% 

- Linguagem  

e textos; 

- Informação e 

Comunicação; 

- Raciocínio e 

resolução de 

problemas; 

- Pensamento 

crítico e 

pensamento 

criativo; 

- Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia; 

- Saber científico, 

técnico e 

tecnológico. 
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Tema 
Organizador 

Aprendizagens Essenciais Cotações 
Áreas de  

Competência (PA) 

Atividades 

Económicas: 

 

- Os setores 

de atividade 

económica. 

 

- A Agricultura 

no mundo 

O aluno deve conseguir… 

-  Diferenciar os setores de atividade económica. 

- Relacionar a distribuição da população ativa pelos setores 
de atividade com o grau de desenvolvimento dos países. 

- Referir os fatores naturais e humanos que condicionam a 

atividade agrícola. 

- Distinguir policultura de monocultura, agricultura 

extensiva de intensiva, agricultura de sequeiro da de 

regadio, produtividade agrícola de rendimento agrícola. 

- Caraterizar a agricultura tradicional/ subsistência e 

moderna/ mercado. 

- Localizar regiões onde predomine a agricultura tradicional 

e moderna, à escala mundial. 

- Explicar as principais consequências da agricultura 

tradicional e moderna. 

- Caracterizar a agricultura biológica, identificando 

vantagens e desvantagens da sua utilização. 

Entre 

30 a 40% 

- Linguagem  

e textos; 

- Informação e 

Comunicação; 

- Raciocínio e 

resolução de 

problemas; 

- Pensamento 

crítico e 

pensamento 

criativo; 

- Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia; 

- Saber científico, 

técnico e 

tecnológico. 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova apresenta quatro grupos de itens.  

Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção. 

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, notícia, quadro estatístico, etc.), cuja análise é exigida. 

Os diferentes itens podem ou não se referir à realidade portuguesa, e incluir comparações com outras 

realidades. 

As respostas são dadas no enunciado da prova.  

A prova pode incluir itens da tipologia descrita no quadro seguinte: 

 

Quadro 1- Tipologia, número de itens e cotação. 

Tipologia de itens 

ITENS DE SELEÇÃO 

 Escolha múltipla 

 Associação/Correspondência 

 Ordenação 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 Resposta curta 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  
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Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando a(s) resposta(s) que não deseja 

que seja(m) classificada(s), será considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla; Associação/Correspondência Ordenação: A cotação total do item só é atribuída às 

respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

  uma opção incorreta; 

  mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

As respostas aos itens de construção que apresentem pontos de vista diferentes dos mencionados nos 

critérios específicos de classificação e/ou que não utilizem uma terminologia igual à utilizada nos critérios 

específicos de classificação devem ser classificadas se o seu conteúdo for considerado cientificamente 

válido e estiver adequado ao solicitado. 

Nos itens que apresentem critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempenho, é 

atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio 

específico da disciplina. 

ITENS DE RESPOSTA CURTA 

No item da resposta curta, caso a resposta contenha elementos que exceda o solicitado, só são considerados 

para efeitos de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são 

apresentados na resposta, mesmo que os elementos em excesso contenham elementos corretos. Porém, se 

os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a classificação a atribuir é zero pontos. 

 

4. MATERIAL AUTORIZADO 

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

preta. 

Os alunos podem utilizar calculadora não alfanumérica, não programável. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
5. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


