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Matriz - Ficha de Avaliação Comum 2.º Período 

Curso: 3º Ciclo do Ensino Básico Disciplina: Geografia 

Ano: 8.º 
 

Duração: 60 minutos  

Natureza da prova: Escrita Número total de páginas: Quatro páginas em duas folhas 

Data da realização da Ficha de Avaliação: 28 de março de 2019 Data de publicação: fevereiro de 2019 

Material necessário: Esferográfica azul ou preta e um lápis  

DOMÍNIO 

 OBJETIVOS/CONTEÚDOS 
COMPETÊNCIAS A 

AVALIAR 
TIPOLOGIA DOS ITENS COTAÇÃO DOS 

ITENS 

Tema:  

População e Povoamento 

 

Cidades: 

 

Principais Áreas 

de 

Fixação Humana 

A- Compreender a origem e o crescimento das cidades 

1. Referir critérios utilizados na definição de cidade;  

2. Explicar os principais fatores de crescimento das cidades em países com 
diferentes graus de desenvolvimento;  

3. Explicar o processo de formação de uma área metropolitana e de mega-
lópolis, localizando as principais megalópolis, a nível mundial; 

4. Apontar principais problemas que se colocam nas cidades; 

5. Mencionar possíveis soluções para os problemas das cidades. 

 

 Análise e 

 interpretação de 

mapas/dados estatís-

ticos/gráficos; 

 Localização de dife-

rentes espaços; 

 Análise e interpre-

tação de documen-

tos escritos. 

 Comunicação e 

expressão escrita. 

 Resolução de  

Problemas. 

 

ITENS DE  

SELEÇÃO 

 Escolha múltipla 

 Associação /  

Correspondência 

 Completação / 

Ordenação 

 

 

ITENS DE 

 CONSTRUÇÃO 

 Resposta curta 

 Resposta restrita 

 Resposta extensa 

 

 

Grupo I 

 

Entre 

40-60% 

B- A organização morfo-funcional das cidades  

1. Caraterizar as funções das cidades: residencial, comercial, industrial, 

político-administrativa, cultural, religiosa (…); 

2. Caracterizar as principais áreas funcionais das cidades; 

3. Comparar planta irregular, planta radio-concêntrica e a planta ortogo-

nal. 

4. Relacionar as diferentes plantas da cidade com a sua  evolução e plane-

amento. 

 

Grupo II 

 

Entre 

40 a 60% 

Critérios gerais de correção Materiais de estudo  

 Adequação das respostas às perguntas; 

 Utilização da terminologia específica de disciplina; 

 Correção sintática e linguística. 

 Manual da disciplina; 

   Registos do caderno diário; 

   Resolução de exercícios do caderno de atividades. 
 

 

 


