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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO (PEA)
GEOGRAFIA

Prova de 2019
8.º Ano

MAIO DE 2019

3.º Ciclo do Ensino Básico

1. Introdução
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova extraordinária de avaliação do 8.º ano do ensino
básico da disciplina de GEOGRAFIA, a realizar em 2019 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo
artigo 29.º do Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril.
Este documento deve ainda atender ao disposto nos pontos 2 e 5 do artigo 29.º do referido Despacho
Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do
Programa/ Metas Curriculares da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Conteúdos;
• Objetivos;
• Caraterísticas e estrutura;
• Critérios gerais de classificação;
• Material;
• Duração.
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre a prova
que irão realizar.
Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e
o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa e
Metas Curriculares, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.

2.Contéudos da prova
• POPULAÇÃO E POVOAMENTO
- Evolução da população mundial.
- Distribuição da População mundial.
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- Mobilidade da população.
- Diversidade cultural.

 ATIVIDADES ECONÓMICAS
- Recursos Naturais.
- Produção de recursos alimentares: agricultura.

3.Objetivos da prova





















Conhecer e compreender diferentes indicadores demográficos.
Compreender a evolução demográfica mundial.
Conhecer e compreender o Antigo Regime europeu a nível político e social.
Representar a estrutura etária da população e compreender as diferentes políticas demográficas.
Compreender a diversidade demográfica em Portugal.
Compreender a implementação de políticas demográficas no contexto da realidade demográfica de um país.
Compreender a distribuição da população mundial e em Portugal.
Compreender as causas e as consequências das migrações.
Compreender os grandes ciclos migratórios internacionais.
Compreender as migrações em Portugal, no tempo e no espaço.
Compreender a origem e o crescimento das cidades.
Compreender a organização morfofuncional das cidades.
Compreender a inter-relação espaço rural/espaço urbano.
Compreender a importância dos fatores de identidade das populações do mundo contemporâneo.
Compreender a desigual distribuição dos recursos.
Compreender as relações entre a distribuição e o consumo dos diferentes tipos de recursos.
Compreender a repartição das atividades económicas em setores.
Compreender os fatores que interferem na atividade agrícola.
Compreender as diferenças entre a agricultura tradicional e moderna.
Compreender a existência de formas de produção agrícola sustentáveis.

4.Características e estrutura da prova
Tipologia de itens
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 Itens de resposta restrita, com cotação diferenciada de acordo com o tipo de tarefa solicitada.

• Itens de resposta extensa exigem uma resposta desenvolvida, de acordo com tópicos de orientação
temática e têm por suporte documentos de natureza diversa.

Os alunos respondem no enunciado.

Estrutura
• A prova apresenta dois grupos de itens com a seguinte cotação:
Grupo I
Grupo II
Total

70 Pontos
30 Pontos
100 Pontos

•

Todos os grupos têm por suporte documentos de natureza diversa (textos, imagens, mapas…)

•

Todos os itens da prova exigem a análise dos documentos apresentados.

5. Critérios gerais de classificação
• Domínio dos conhecimentos;
• Aplicação correta de conceitos;
• Interpretação de documentos;
• Uso de vocabulário específico da disciplina;
• Correção da expressão escrita (ortografia e sintaxe).

6. Material
Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta

7. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 15 de Maio de 2019
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