INFORMAÇÃO – PROVA de Geografia
Prova de Equivalência à Frequência da Disciplina de Geografia – 2020/2021
3.º Ciclo do Ensino Básico
«
Tema

Unidade Didáctica

Grupo

1. Localização dos
diferentes elementos da
superfície terrestre
I
A Terra Estudos e
representações

II
Meio Natural

- Localização relativa
-Continentes e Oceanos
- Os elementos geométricos
do globo terrestre
- Localização absoluta
- Relevo
- Grandes conjuntos de
relevo.
- Dinâmica de uma bacia
hidrográfica.

III
População e Povoamento

III

IV

Objectivos gerais
-Definir localização relativa
-Indicar os pontos cardeais
-Indicar os pontos colaterais
-Definir localização absoluta
-Localizar no mapa os diferentes continentes
-Localizar no mapa os diferentes oceanos
-Localizar lugares na superfície da terra com a ajuda das
coordenadas geográficas

1.1

7,5

2.1

7,5

1.1

7,5

-Localizar as grandes unidades morfológicas à superfície da
Terra

2.1

7,5

-Localizar os grandes cursos de água à superfície da Terra

1.1

5

2.1

7,5

2.2

7,5

1

5

2

5

3.1

5

II

- Distribuição e seus fatores
- Áreas de fixação humana
- Urbanização e ruralidade
- Estrutura das áreas urbanas
- Os problemas urbanos

Cotações
(%)

I

- População
- Evolução da população e
comportamento dos
indicadores demográficos

Nº de
Questões

- Identificar pirâmides etárias
- Analisar pirâmides etárias
- Localizar as áreas de maior/menor densidade populacional
- Justificar a distribuição da população à superfície da Terra
- Interpretar planisférios e mapas para localizar
concentrações demográficas e vazios humanos
- Compreender as várias etapas de crescimento urbano
- Distinguir conurbação de megalópoles
- Compreender os principais problemas do espaço urbano
- Apontar soluções para minorar os problemas urbanos

1.1
Atividades económicas:
- Agricultura
IV
Atividades Económicas

10

V

- Pesca

2

5

3.1

5

1

7,5

2

7.5

1

7,5

- Indústria

OPÇÃO B

OPÇÃO A

- Obstáculos ao
desenvolvimento
V
Contrastes de
desenvolvimento

VI
Ambiente e
Sociedade

- Soluções para atenuar os
contrastes de
Desenvolvimento

VI

Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável
- Alterações do ambiente
global

- Distinguir os principais tipos de Agricultura
- Relacionar os diferentes tipos de agricultura com as áreas
onde é praticada
- Reconhecer a importância da pesca como uma atividade de
suporte da espécie humana
- Caracterizar a actividade piscatória nos países
desenvolvidos e em vias de desenvolvimento.
- Conhecer/compreender factores que influenciam a
localização industrial

-Distinguir crescimento económico de desenvolvimento
-Identificar indicadores que permitem classificar o
desenvolvimento

- Identificar os problemas ambientais da actualidade
- Explicar as causas e as consequências desses problemas
ambientais

VII
2

7,5

(Nota: Durante a prova os alunos serão confrontados com a análise de textos, gráficos, pirâmides etárias, mapas).
Material permitido: esferográfica preta ou azul

