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  GEOGRAFIA 8.º Ano 
Duração da Prova: 

60  minutos 
21 de Maio de 2021 

 

ORGANIZADOR/ DOMÍNIO 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 
ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

Domínios a avaliar: 

D1 – Analisar questões 
geograficamente relevantes 

do espaço português 

D2 – Problematizar e 
debater as interrelações no 

território português  

TEMA I – POPULAÇÃO 

SUBTEMA: 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO 
MUNDIAL 

 

TEMA II – AS ATIVIDADES 
ECONÓMICAS. 

 

 SUBTEMAS: 

 SETOR PRIMÁRIO – 

AGRICULTURA 

SETOR SECUNDÁRIO 

 SETOR TERCIÁRIO – 

COMÉRCIO, SERVIÇOS 

 

Conhecer e compreender 
Diferentes indicadores 
demográficos. Aplicar o 
conhecimento de conceitos 
para determinar indicadores 
demográficos. 
Compreender a evolução 
Demográfica mundial. 
Compreender a implementação 
de políticas demográficas tendo 
em conta a realidade demográfica 
de um país. 
 
 
 
Conhecer e compreender os 
fatores que interferem na atividade 
agrícola 
Referir os fatores físicos e 
humanos que condicionam a 
atividade agrícola. 
Explicar a influência de cada um 
dos fatores condicionantes da 
atividade agrícola. 
Compreender as diferenças entre 
a agricultura tradicional e a 
agricultura moderna 
Distinguir: policultura de 
monocultura, rendimento de 
produtividade e agricultura 
extensiva de agricultura intensiva. 
Distinguir agricultura 
tradicional/subsistência de 
agricultura moderna/mercado, 
exemplificando com diferentes 
tipos. 
Localizar regiões onde predomine 
a agricultura tradicional e a 
agricultura moderna, à 
escala mundial. Relacionar o 
rendimento e a produtividade 
agrícola com o grau de 
desenvolvimento científico e 
tecnológico.  
 Justificar as diferentes 
percentagens de população ativa 
agrícola em países com 
diferentes graus de 
desenvolvimento. 
 Explicar as principais 
consequências da agricultura 
tradicional e da agricultura 
moderna. 
   
 
Compreender o aparecimento e a 
evolução da indústria 
Distinguir cada uma das fases do 
desenvolvimento industrial no que 
se refere: as 

Questões de 
resposta fechada 

(de escolha 
múltipla; de 
verdadeiro e 

falso); de 
resposta curta; 
 e de resposta 

aberta. 

D1 -100 p. 
D2 -100 p 

 
 
 
 

Objetividade e capacidade 
de síntese; 

  

Clareza da resposta tendo 
em atenção a coerência, a 
adequação e a articulação 
das ideias e/ou argumentos 

utilizados; 

  

Capacidade de análise e de 
interpretação dos 

documentos utilizados - 
gráficos, mapas ou dados 

estatísticos; 

  

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

língua portuguesa. 
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fontes de energia utilizadas, 
principais potências industriais, 
principais inovações na 
produção. 
Descrever a evolução dos fatores 
de localização industrial ao longo 
do tempo. 
Explicar as consequências, 
económicas, sociais e ambientais 
da atividade industrial a 
nível mundial. 
Mencionar soluções para os 
problemas económicos, sociais e 
ambientais da atividade 
industrial. 
Compreender a distribuição 
espacial da indústria 
Localizar as áreas mais 
industrializadas a nível mundial. 
Explicar os contrastes na 
distribuição da indústria a nível 
mundial. 
Localizar os Novos Países 
Industrializados (NPI). 
Mencionar os principais fatores 
que explicam a localização das 
indústrias nos NPI. 
Explicar o processo de 
deslocalização industrial em alguns 
países na atualidade. 
Explicar a importância da 
globalização no fenómeno de 
segmentação da produção.  
 
Compreender a importância 
crescente dos serviços à escala 
mundial 
Mencionar os principais tipos de 
serviços. 
Distinguir serviços vulgares de 
serviços raros. 
Explicar as causas do aumento da 
percentagem de ativos no setor 
dos serviços. 
Localizar as principais áreas de 
desenvolvimento dos serviços, 
tanto à escala 
internacional como nacional. 
Discutir a importância dos serviços 
na atualidade. 

 

MATERIAL A UTILIZAR Folha de Prova; esferográfica azul ou preta. 
OBSERVAÇÕES -- 

 


