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Disciplina: GEOGRAFIA  2021 

Código da Prova: 18           Prova Escrita   

9 º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n. º10-A/2021) 

 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova de Geografia tem por referência as competências específicas da disciplina 

apresentadas no Currículo Nacional do Ensino Básico. As orientações Curriculares 

integram seis temas, organizados em três conjuntos de dois temas associados, sendo a 

lecionação desses conjuntos distribuídos pelos três anos do 3º ciclo do ensino básico.  

 

   A organização apresenta-se da seguinte forma: 

- A Terra: estudos e representações e Meio natural; 

- População e povoamento e Atividades económicas; 

- Contrastes de desenvolvimento. 

 

As competências essenciais encontram-se agrupadas em três grandes domínios, a saber: 

- a localização; 

- o conhecimento dos lugares; 

- o dinamismo das inter-relações entre espaços. 

 

De acordo com o documento Geografia, Orientações Curriculares, 3º Ciclo, os diferentes 

temas podem ser estudados separadamente ou de forma integrada. Assim, cada grupo 

que será objeto de avaliação pode incluir itens sobre conteúdos de diferentes temas 

articulados de forma coerente e sempre numa perspetiva de ciclo. 
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TEMAS 

 

A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES 

•  Mapas como forma de representar a superfície terrestre; 

•  Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre. 

 

MEIO NATURAL 

•  Clima e as formações vegetais; 

•   Relevo. 

 

POPULAÇÃO E POVOAMENTO  

•  População; 

•  Mobilidade.   

 

ATIVIDADES ECONÓMICAS   

• Atividades económicas: recursos, processos de produção e sustentabilidade. 

 

Nota: O tema CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO será, com elevado grau de 

probabilidade, integrado noutros temas, uma vez que, dada a sua natureza transversal, 

pode ser lecionado simultaneamente com outros temas do programa.                   

 

2. Características e estrutura 

A prova apresenta quatro grupos de itens. 

Os grupos integram 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, notícia, quadro estatístico, etc.). 

Os diferentes itens podem referir-se à realidade portuguesa e incluir comparações com 

outras realidades semelhantes ou contrastantes, nomeadamente, com países 

selecionados de cada um dos dois conjuntos seguintes: 

• América do Sul, América Central, África ou Ásia (exceto Japão); 

• América do Norte, Austrália e Nova Zelândia, Japão, Federação Russa. 
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A prova pode incluir itens da tipologia descrita no quadro seguinte. 

 

Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item  

(em pontos) 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

• Escolha múltipla 

• Associação/Correspondência 

 

4 

 

 

4 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

• Cálculo 

• Resposta restrita 

• Resposta curta 

 

16 

 

2 a 8 

 

Os alunos não respondem no enunciado da prova. As respostas são registadas em folha 

própria do estabelecimento de ensino em que é realizada a prova. 

 

3. Critérios gerais de classificação 

• Nas questões de resposta restrita, de escolha múltipla, de cálculo e 

de associação/correspondência é considerada correta a única resposta 

possível, sendo atribuída a cotação de acordo com a informação. 

• Nas questões de composição curta as respostas serão cotadas de acordo com 

os seguintes aspetos: 

▪  Objetividade, clareza das respostas, capacidade de síntese, articulação das 

ideias e/ou argumentos e interpretação dos documentos apresentados no 

enunciado. 

▪  Uso do vocabulário adequado, quer de natureza científica, quer no domínio da 

expressão escrita da língua portuguesa. 

• Quando for solicitado um dado número de tópicos de respostas e o aluno 

responder a mais, só serão contabilizados os primeiros da resposta que perfaçam 

o número pretendido. 
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4. 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 corretor. 

 

5. Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este 

limite de tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


