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 ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS  
CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES/ CIÊNCIAS 

SOCIOECONÓMICAS 
AVALIAÇÃO EM REGIME NÃO PRESENCIAL 

MATRIZ DA PROVA DE EXAME DE GEOGRAFIA A                                 
Módulos – IV / V / VI ( 11ºano) 
Duração da Prova: 135 minutos 

  

_______________________________________________________________   
  

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de avaliação interna da disciplina de 
Geografia A, do Ensino Recorrente, sistema de módulos do regime não presencial. 
As informações sobre a prova apresentada neste documento não dispensam a consulta da legislação em 
vigor. 
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos para que fiquem devidamente informados sobre 
a prova que irão realizar.  
  

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (com enfoque para as Aprendizagens 

Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada. 

 

Caracterização da prova  

 A prova está organizada por grupos de itens, podendo ter, como suporte, um ou mais documentos 

(mapa, fotografia, gráfico, tabela, texto, imagem de satélite ou outros). 

Apresenta itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta, resposta restrita e 
resposta extensa). 
 
A prova é cotada para 200 pontos.  

 

Conteúdos e Estrutura da Prova 

Módulo IV – As áreas rurais em mudança 

 - As fragilidades dos sistemas agrários;  

- A agricultura portuguesa e a PAC 

 - As novas oportunidades para as áreas rurais 
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Módulo V – As áreas urbanas: dinâmicas internas 

− A organização das áreas urbanas  

− A expansão urbana  

− Problemas urbanos  

- As características da rede urbana  

-A reorganização da rede urbana  

-A rede urbana e as novas relações cidade-campo  

 

Módulo VI – A população, como se movimenta e comunica 

 − A diversidade dos modos de transporte e a desigualdade espacial das redes 

 − A revolução das telecomunicações  

− Os transportes e as comunicações 

 

Tipologia de exercícios 

 
A prova é constituída por três grupos, um por cada módulo, com questões do tipo resposta curta, 

escolha múltipla, associação e interpretação baseada em dados fornecidos em texto, figuras, tabelas, 

gráficos, mapas ou esquemas. 

 

Grupo I - 60 pontos 
Grupo II - 80 pontos 
Grupo III- 60 pontos 

 
 

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.  

Serão considerados na classificação das respostas: o domínio dos conceitos; a capacidade de relacionar 

os conteúdos; a terminologia específica da disciplina; a exploração e interpretação de documentos; a 

correção da expressão escrita e a estrutura da resposta. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de seleção, as questões de escolha múltipla são classificadas com zero pontos as respostas em 

que seja assinalada: uma opção incorreta ou mais do que uma opção. 
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Nos itens de construção, os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho, sendo 

atribuída, a cada um desses níveis, uma dada pontuação. É classificada com zero pontos qualquer 

resposta que não atinja o Nível 1 de desempenho.  

A saber:  

Nível 1 - Texto com deficiências de estruturação e com incorreções linguísticas, embora globalmente 

inteligível.  

Nível 2 - Texto bem estruturado, mas com incorreções linguísticas que conduzam a alguma perda de 

inteligibilidade do discurso; ou texto linguisticamente correto, mas com deficiências de estruturação que 

conduzam a alguma perda de inteligibilidade do discurso. 

Nível 3 - Texto bem estruturado e linguisticamente correto, ou com falhas esporádicas que não afetem 

a inteligibilidade do discurso. 

 

  

Material  

O examinado apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor.  

  

Duração  

A prova tem a duração de 135 minutos.  

  

  

  


