MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

GEOGRAFIA - 7.º Ano
Duração da Prova:
60 minutos
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E
ATITUDES
Conhecer a rosa dos ventos completa.

ORGANIZADOR/ DOMÍNIO

21 de maio de 2021
ESTRUTURA

COTAÇÕES

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO

Distinguir localização de localização
absoluta.
Conhecer as diferentes formas de
orientação.
Localizar lugares de forma relativa e
forma absoluta (latitude, longitude,
altitude).
Conhcer a União Europeia e a sua
evolução.
Conhecer países, capitais e sua
localização (Europa, Ásia, Oceânia,
América e África).
Conhecer a atmosfera: funções,
composição e estrutura vertical.
Distinguir estado de tempo de clima.
DI
100p

Identificar elementos climáticos e fatores
climáticos.
D I – Localizar e compreender os lugares e
as regiões.
D II – Problematizar e debater as interrelações entre fenómenos e espaços
geográficos

Compreender a variação da temperatura
com os fatores climáticos.
Compreender a variação da temperatura
ao longo do dia e do ano.

Questões de resposta
fechada (de escolha múltipla;
Verdadeiro ou Falso;
Espaços Lacunares);
Resposta Curta e Resposta
Longa.

Objetividade e capacidade de síntese;
Clareza da resposta tendo em atenção a
coerência, a adequação e a articulação
das ideias e/ou argumentos utilizados;

D II
100p

Capacidade de análise e de interpretação
dos documentos utilizados - gráficos,
mapas ou dados estatísticos;

Identificar as zonas climáticas.
Compreender a variação da temperatura
em Portugal (distribuição das
isotérmicas).

Uso de terminologia adequada, quer de
natureza científica, quer no domínio da
expressão escrita em língua portuguesa.

Compreender a importância da pressão
atmosférica na determinação do estado
de tempo.
Caracterizar Centros de Altas e de
Baixas Pressões Atmosféricas.
Conhecer os conceitos de humidade
absoluta, humidade relativa e ponto de
saturação.
Identificar formas de condensação e
formas de precipitação.
Compreender o processo de formação de
precipitação.
Distinguir os três tipos de chuvas.
MATERIAL A UTILIZAR
OBSERVAÇÕES

IMP.CM.004-03

Folha de Prova; e esferográfica azul ou preta.
-
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