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O presente documento divulga informação relativa à prova de avaliação sumativa interna, dos 
cursos do ensino recorrente secundário regime de frequência não presencial, da disciplina de 
Geografia A, dos módulos 1, 2, 3, nomeadamente: 
 
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO  
2. MODALIDADE  
3. DURAÇÃO  
4. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  
5. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  
6. MATERIAL 
 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO  
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados 
no Programa de Geografia A em vigor, entre os quais: 
 

1.1. OBJETIVOS GERAIS / COMPETÊNCIAS O examinando deverá:  
- Relacionar a posição geográfica de Portugal com as características físicas e humanas do território, 

nomeadamente, ao nível da sua ocupação, desenvolvimento e aspetos culturais.  
- Localizar Portugal de forma relativa e absoluta, utilizando os rumos da rosa--dos-ventos e o 

sistema de coordenadas geográficas. 
- Identificar as unidades que compõem o território nacional.  
- Descrever a organização administrativa e estatística do território nacional. 
- Identificar os espaços económicos e culturais com que Portugal se relaciona.  
- Relacionar a evolução da população portuguesa, na 2ª metade do século XX, com o 

comportamento das variáveis demográficas e com a mobilidade da população;  
- Explicar a evolução do comportamento das variáveis demográficas.  

- Caracterizar a estrutura etária da população portuguesa;  
- Explicar a desigual distribuição das variáveis demográficas em Portugal;  

- Equacionar as consequências dos principais problemas demográficos;  
- Caraterizar e explicar os fenómenos de litoralização e bipolarização;  
- Apresentar de forma argumentada, as assimetrias regionais e possíveis soluções; 

- Relacionar as disponibilidades hídricas com a quantidade e o tipo de precipitação;  

- Conhecer os fatores que interferem na variação de caudal dos cursos de água; 

- Explicar a importância das barragens;  
- Enumerar problemas ambientais relacionados com a construção das barragens;  
- Caraterizar a situação energética nacional, apresentado e justificando possíveis soluções para os 

problemas existentes;  
- Compreender a ação erosiva do mar na linha de costa;  
- Relacionar as disponibilidades dos recursos piscatórios da ZEE com a 
extensão da plataforma continental e com as correntes marítimas; 
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- Problematizar a aplicação da Política Comum de Pescas na atividade piscatória 

portuguesa  
- Compreender que a existência da atividade piscatória induz o desenvolvimento de 

outras atividades.  

- Relacionar a extensão da ZEE com os problemas que se colocam à sua gestão.  

- Utilizar corretamente o vocabulário específico e a língua materna; 

- Analisar/ interpretar peças gráficas e cartográficas, bem como dados/quadros 

estatísticos. 

 

1.2. CONTEÚDOS 
  
TEMA 1 - A POSIÇÃO DE PORTUGAL NA EUROPA E NO MUNDO 
 
1.1 A posição de Portugal na Europa e no mundo 
1.2 O território Nacional  
1.3 União Europeia 
 

TEMA 2 - A POPULAÇÃO: UTILIZADORA DE RECURSOS E ORGANIZADORA DE ESPAÇOS  
 

2.1 A população: evolução e diferenças regionais 
2.2 A distribuição da população 
 

TEMA 3 - OS RECURSOS NATURAIS DE QUE A POPULAÇÃO DISPõE: USOS, LIMITES E 

POTENCIALIDADES 
 
3.1. Os recursos do subsolo;  
3.2. Radiação solar; 
3.3. Recursos Hídricos; 
3.4. Recursos marítimos; 
 

2. MODALIDADE: Prova escrita. 

 
3. DURAÇÃO: 135 minutos. 

 
4. CARATERIZAÇÃO DA PROVA 

 
Três grupos de itens de resposta obrigatória  
 
Grupo I – 5 itens de escolha múltipla. 
Grupo II - 5 itens de escolha múltipla, 2 de resposta rápida e 1 de resposta extensa 
(produção de texto) 
Grupo III- 10 itens de escolha múltipla, 2 de resposta rápida e 2 de resposta extensa 
(produção de texto) 
 
Alguns dos itens propostos podem mobilizar, simultaneamente, aprendizagens relativas 
a diferentes temas, uma vez que o conhecimento geográfico inclui componentes muito 
diversificadas – ambiental, social, económica e cultural –, favorecendo a articulação 
de saberes. 
Os itens têm em conta a estrutura de referência mencionada no Programa que 
contempla a identificação de: 
• Situações/tendências, tanto ao nível local como regional; 
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• Fatores explicativos e estabelecimento de relações de causalidade a nível 
geral/regional;  

• Problemas, suas causas e implicações;  
• Potencialidades relevantes, seu significado e amplitude; 
• Medidas existentes e possíveis, tanto de combate aos problemas, como de 

valorização das potencialidades, e debate acerca da sua natureza, pertinência 
e aplicabilidade. 

 
Valorização dos itens da prova 
 

 COTAÇÕES 

TEMAS (em pontos) 

TEMA 1 
(Grupo I) 

25 

A POSIÇÃO DE PORTUGAL NA EUROPA E NO MUNDO  
  

TEMA 2 
(Grupo II) 

 

A POPULAÇÃO: UTILIZADORA DE RECURSOS E ORGANIZADORA DE ESPAÇOS 75 

TEMA 3 
(Grupo III) 

 

OS RECURSOS NATURAIS DE QUE A POPULAÇÃO DISPÔE: USOS, LIMITES E 100 

POTENCIALIDADES  
  

TOTAL 200 
 
 

5. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

Constituem critérios de correção a observância dos seguintes 
domínios/competências:  
- Conteúdos programáticos;  
- Linguagem  
- Comunicação  
- Composição coerente e estruturada;  
- Clareza, adequação e rigor na terminologia utilizado na composição; 
- Objetividade das respostas e capacidade de análise. 

 

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. 

 

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. Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a 
transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação da 
letra correspondente. 
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Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas, total ou 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  
Nos itens de resposta restrita e nos itens de resposta extensa, os critérios de 
classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de 
desempenho corresponde uma dada pontuação. Qualquer resposta que não atinja o 
nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos. As respostas que não 
apresentem exatamente os termos ou 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. Nos itens de resposta curta 
e nos itens de resposta restrita que solicitem um número específico de elementos, 
só são considerados para efeitos de classificação os primeiros elementos 
correspondentes ao número solicitado.  
Nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação contemplam conteúdos, 
linguagem científica e comunicação. 
 
 
6. MATERIAL 
 

O examinando apenas pode usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 
preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 
ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

O examinando pode fazer-se acompanhar de régua, esquadro ou transferidor  

            

 

                       Aprovado no Conselho Pedagógico de 23/11/2022 
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