
 

             AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO 

Informação-Prova 
Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) 

10.º Ano de Escolaridade/2021 
Prova Escrita de Geografia A 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova Extraordinária de Avaliação (PEA): 
 Objeto de avaliação; 
 Características e estrutura; 
Critérios de classificação; 
 Material; 
 Duração. 
1. Objeto de avaliação  
O presente documento visa divulgar as características da prova extraordinária de avaliação a realizar em 2021 pelos 
alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho 
e Portaria 226-A de 7 de agosto.  
2. Caracterização da prova  
A prova tem por referência o Currículo Nacional do Ensino Básico e o Programa da disciplina de Geografia A, em 
vigor para o Ensino Secundário (10º ano), e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação, nomeadamente: 
Objetivos gerais / competências 
o Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e escritas de lugares, regiões e distribuições de fenómenos 
geográficos. 
o Ler e interpretar globos, mapas e plantas de várias escalas. 
o Conhecer a constituição das diferentes unidades territoriais. 
o Conhecer/localizar a posição de Portugal Continental/Insular na Europa e no Mundo.  
o Discutir aspetos geográficos dos lugares/regiões/assuntos em estudo, recorrendo a programas de televisão, 
filmes, notícias de imprensa escrita, livros e enciclopédias. 
o Descrever a localização relativa e absoluta do lugar onde vive, utilizando como referência a região do país onde 
se localiza, o país, a Europa e o Mundo. 
o Reconhecer a importância da posição geográfica de Portugal no contexto cultural europeu. 
o Reconhecer a importância da integração de Portugal no contexto da União Europeia. 
o Reconhecer a importância do espaço lusófono. 
o Reconhecer a importância das relações privilegiadas de Portugal com comunidades portuguesas e com a CPLP. 
o Relacionar as desigualdades no consumo de energia com os níveis de desenvolvimento das regiões;  
o Compreender os principais condicionalismos na exploração dos recursos do subsolo;  
o Explicar a dependência de Portugal relativamente aos recursos do subsolo, em particular os energéticos;  
o Reconhecer os impactos ambientais da extração de minérios;  
o Reconhecer a necessidade de valorizar os recursos endógenos;  
o Reconhecer a importância das termas no desenvolvimento de atividades de turismo e de lazer;  
o Equacionar as implicações financeiras e ambientais da introdução e/ou intensificação das energias renováveis;  
o Reconhecer a importância da integração de Portugal na Política Energética Comum.  
o Relacionar a variação da radiação solar com o movimento de translação;  
o Explicar o papel da atmosfera na variação da radiação solar; 
o Explicar as diferenças de duração e intensidade da radiação solar no território nacional;  
o Comparar o número de horas de sol descoberto em Portugal com outros países da Europa;  
o Explicar os efeitos da topografia na radiação solar;  
o Explicar a variação anual da temperatura em Portugal;   
o Reconhecer a existência de condições de insolação favoráveis ao uso da energia solar;  
o Problematizar o uso da energia solar; 
o Reconhecer a importância da duração da insolação na valorização turística do território nacional. 
o Reconhecer o papel do ciclo hidrológico na manutenção do equilíbrio da Terra;   
o Conhecer a circulação geral da atmosfera na zona temperada do Hemisfério Norte;  
o Relacionar a variabilidade da precipitação com a deslocação, em latitude, das cinturas de altas e baixas 



pressões;  
o Analisar as situações meteorológicas que mais frequentemente afetam o estado de tempo em Portugal;  
o Explicar os tipos de precipitação mais frequentes em Portugal;  
o Relacionar a variação da precipitação com a altitude e a disposição do relevo;  
o Caracterizar o clima de Portugal Continental e Insular;  
o Relacionar as disponibilidades hídricas com a quantidade e o tipo de precipitação;   
o Caracterizar a rede hidrográfica;  
o Relacionar o regime dos cursos de água com a irregularidade da precipitação;  
o Conhecer os fatores que interferem na variação de caudal dos cursos de água;  
o Equacionar a necessidade de armazenamento das águas superficiais;  
o Conhecer os fatores que condicionam a produtividade aquífera;  
o Reconhecer que as atividades humanas interferem na quantidade e qualidade das águas;  
o Equacionar os riscos na gestão dos recursos hídricos;  
o Inferir a necessidade de estabelecer acordos internacionais na gestão dos recursos hídricos;  
o Debater medidas conducentes ao controlo da quantidade e qualidade da água;  
o Debater a importância do ordenamento das albufeiras e das bacias hidrográficas. 
o Compreender a ação erosiva do mar sobre a linha de costa. 
o  Relacionar a localização dos portos com a direção dos ventos, das correntes marítimas e a configuração da linha 
de costa. 
o Relacionar as disponibilidades de recursos piscatórios da ZEE com a extensão da plataforma continental e com 
as correntes marítimas.   
o Problematizar a aplicação da Política Comum das Pescas na atividade piscatória portuguesa.  
o Compreender a necessidade da gestão racional dos stocks.  
o Compreender que a existência da atividade piscatória induz o desenvolvimento de outras atividades.  
o Compreender a importância dos acordos bilaterais na diversificação das áreas de pesca.  
o Relacionar a extensão da ZEE com os problemas que se colocam à sua gestão e controlo.  
o Equacionar medidas passíveis de potencializar o uso do espaço marítimo e das áreas litorais. 
o Debater a importância do ordenamento das orlas costeiras. 
o Relacionar a existência de conflitos no uso do espaço com situações de concentração de população; 
o Relacionar a existência de problemas na gestão dos recursos com situações de necessidade desigual de 
ordenamento; 
o Sistematizar dados, dando-lhes coerência e organizando-os em categorias; 
o Usar com eficácia técnicas de expressão gráfica e cartográfica na apresentação e comunicação de informação; 
o Associar a desigual distribuição espacial da população com condicionalismos naturais; 
o Relacionar a desigual distribuição espacial da população com fatores humanos; 
 
A valorização dos Temas e Conteúdos da prova sintetiza-se na Tabela 1.  

Temas Conteúdos Grupos Cotação ( %) 

A posição de 
Portugal na 
Europa e no 
Mundo 

- A constituição do território nacional 
- A posição geográfica de Portugal 
- A inserção de Portugal em diferentes espaços  

I 20 

– Os recursos 
do subsolo 
 

– As áreas de exploração dos recursos minerais 
– A exploração e distribuição dos recursos energéticos 
. a dependência externa  
. o impacto ambiental  
– Os problemas na exploração dos recursos do subsolo 
– Novas perspetivas de exploração e utilização dos recursos do 
subsolo 

II 20 

– A radiação 

solar 

– A variabilidade da radiação solar em Portugal Continental e 
Insular  
   -a atmosfera e a radiação solar  
   -a variação ao longo do ano  
   -a distribuição geográfica  
– A variabilidade da radiação solar 

III 40 



   -contrastes estacionais 
   -fatores de variação 
– A distribuição da temperatura 
– A valorização económica da radiação solar 

– Os recursos 
hídricos 
 

– A especificidade do clima português 
   -a estação seca/estival 
   -a irregularidade intra  e interanual da precipitação 
– As disponibilidades hídricas 
   -as águas superficiais 
   -as águas subterrâneas 
– A gestão dos recursos hídricos 

IV 40 

– Os recursos 
marítimos 
 

– As potencialidades do litoral 
– A atividade piscatória 
– A gestão do espaço marítimo 
– A rentabilização do litoral e dos recursos marítimos 

V 40 

– A população: 
evolução e 
diferenças 
regionais 

— A população: evolução e diferenças regionais 
— A distribuição da população 
 

VI 40 

Tabela 1 – Valorização dos Temas e Conteúdos da Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) 

3. Critérios 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 e é expressa por um número inteiro. 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 
Na classificação da Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) é considerado o acordo ortográfico em vigor. 
Itens de seleção 
ESCOLHA MÚLTIPLA 
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 
– uma opção incorreta; 
– mais do que uma opção. 
Não há lugar a classificações intermédias. 
Itens de construção 
RESPOSTA CURTA 
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 
RESPOSTA RESTRITA 
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de 
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 
RESPOSTA EXTENSA 
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por níveis de 
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da 
disciplina. 
Nos itens de resposta extensa, com cotação igual a vinte pontos, a classificação a atribuir traduz a avaliação 
simultânea das competências específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua 
portuguesa. 
 

Níveis Descritores 

3 Composição bem estruturada, 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. 

2 Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, 
cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

1 Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, 
cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido. 

 



4. Material  
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 
preta. 
As respostas são registadas em folha própria, em uso pelo estabelecimento de ensino. 
Não é permitido o uso de corretor. 
 
5. Duração da Prova  
A Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) tem a duração de 90 minutos. 
 
 
 

 

 


