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MATRIZ  

GEOGRAFIA                                       _____________________________                                      2020 
  

Matriz Prova Extraordinária de Avaliação (Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto)  

 
3.º Ciclo do Ensino Básico – 8º ano 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação do 8.º ano de escolaridade da disciplina de Geografia a 

realizar em 2020, nomeadamente: 

 

 Objetivos; 

 Conteúdos; 

 Estrutura; 

 Cotações; 

 Critérios de Classificação; 

 Duração; 

 Material autorizado. 

  

Objetivos 
 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade 

Obrigatória, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes:  

 População e povoamento – Tema III 

• Explicar a influência do clima e do relevo na distribuição populacional 

• Analisar documentos e identificar outros fatores naturais que influenciam a distribuição populacional 

• Identificar os diferentes fatores humanos que explicam a distribuição da população 

• Descrever a distribuição da população em Portugal, através da análise de um mapa 
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 Atividades económicas: Tema IV 

• Explicar a dependência da agricultura do relevo e do clima  

• Identificar os diferentes tipos de agricultura tradicional   

• Identificar os diferentes tipos de agricultura moderna  

• Saber os principais impactes da atividade agrícola    

• Identificar a nossa dependência dos oceanos  

• Identificar os fatores que condicionam a atividade piscatória 

• Identificar as principais características da pesca artesanal 

 

Conteúdos 

 População e povoamento – Tema III 

- Influência dos fatores naturais distribuição da população  

- Reconhecer a importância dos fatores humanos na distribuição populacional 

- A distribuição da população em Portugal 

 Atividades económicas: Tema IV 

- Identificar fatores que condicionam a agricultura   

          - Agricultura tradicional  

          - Agricultura moderna  

          - Impactes da atividade agrícola    

          - Importância dos oceanos como fonte de recursos  

          - Fatores que condicionam a atividade piscatória 

          - Pesca artesanal  

 

 

 

 

Estrutura da prova 
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A prova é constituída por um único caderno. 

       As respostas são registadas no enunciado da prova. 

       A prova inclui itens de seleção e itens de construção. 

       Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como texto e mapas. 

       A prova é cotada para 100 pontos. 

 

       Cotações 

 

Tema Conteúdos de aprendizagem 
 

Grupos 
 

Cotações 
 

Total: 100 pontos 

 
População e 
povoamento 

Influência dos fatores naturais distribuição da população  
I 

10 
5 

Reconhecer a importância dos fatores humanos na distribuição populacional 15 
A distribuição da população em Portugal  10 

Atividades 
económicas  

 

Identificar fatores que condicionam a agricultura   

II 

10 

Agricultura tradicional  10 

Agricultura moderna  5 

Impactes da atividade agrícola    10 

Importância dos oceanos como fonte de recursos  5 

Fatores que condicionam a atividade piscatória 10 

Pesca artesanal  10 

 

Critérios Gerais de Classificação 

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

         Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que 

diz respeito. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar. 
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A avaliação do domínio da comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir descritos. 

 

 

 

 

 

 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é classificado o desempenho no domínio da 

comunicação escrita em língua portuguesa. 

Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras 

respostas são classificadas com zero pontos. 

As respostas aos itens de seleção que não respeitam a instrução são consideradas em igualdade de circunstâncias com aquelas em que a instrução é 

respeitada, desde que seja possível identificar inequivocamente a opção selecionada. 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, as respostas são classificadas de forma por níveis de desempenho, de acordo com os critérios específicos. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho resulta da pontuação do nível de 

desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas. 

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de 

entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos. 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por etapas, correspondendo a cada etapa uma dada pontuação. 

Níveis Descritores 

2 Texto bem estruturado, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou 

com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou 

de sentido. 

1 Texto com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, cuja gravidade implique perda de alguma inteligibilidade e/ou de 

sentido. 
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A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas 

apresentadas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas. 

Nas respostas em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios específicos, a pontuação a atribuir a cada uma das etapas não 

expressas, mas cujo conhecimento ou utilização esteja implícito na resolução apresentada, é a que consta nos critérios específicos. 

As respostas que não apresentem exatamente os processos de resolução, os termos ou as expressões constantes nos critérios específicos são 

classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao 

solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência. 

 
Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos 

 

Material autorizado 
 

O aluno deve ser portador de:  

• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;  

Não é permitido o uso de corretor e de lápis 

 


