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Caracterização da Prova:  

A prova tem versões, dentro de cada turma e/ou por turma.  

Os itens (perguntas) podem ter como suporte um ou mais documentos geográficos, como, por exemplo, 
textos, tabelas de dados, gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos programáticos. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do programa.  

 

 

TEMA Contrastes de Desenvolvimento 

Subtema Países com diferentes graus de desenvolvimento 

Objetivos Gerais Conteúdos/Metas de Aprendizagem 
Recurso(s) de 
Aprendizagem 

Conhecer e 
compreender os 

contrastes de 
desenvolvimento 

 Distinguir países desenvolvidos de países em 
desenvolvimento. 

Manual, págs. 8-9 

 Exemplificar países desenvolvidos e países em 
desenvolvimento. 

Manual, págs. 8-9 

 Identificar indicadores de desenvolvimento de várias 
naturezas. 

Manual, págs. 12-13 

 Interpretar mapas de distribuição dos indicadores de 
crescimento económico e de desenvolvimento humano à 
escala global. 

Manual, págs. 14-17 

 Compreender o significado do Índice de Desenvolvimento 
Humano 

Manual, págs. 28-29 

 Interpretar a distribuição mundial de IDH, relacionando-o 
com o grau de desenvolvimento dos países 

Manual, págs. 32-34 

 Identificar as principais críticas à utilização do IDH Manual, págs. 36-37 

 Identificar outros indicadores compostos utilizados na 
avaliação do grau de desenvolvimento dos países 

Manual, págs. 38 a 
41 

 

 

Tipologia de Itens  Material 
Itens de seleção Itens de construção 

 Só pode ser usada caneta ou esferográfica 
de tinta azul ou preta.  

 As respostas são registadas nas folhas do 
enunciado da prova. 

Escolha múltipla 
Associação 
Ordenação 

Completamento 

Resposta curta  
Resposta restrita  
Resposta extensa 

Em cada item da prova escrita, além do domínio em foco, 
podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios. Não é permitido o uso de corretor. 
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