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Nome: _________________________________________________     Data:__________ 

Alguns aspetos detetados: 

 Conhecimentos prévios mal assimilados ou interiorizados. 

 Dificuldades na interpretação de um pequeno texto. 

 Dificuldades na interpretação de enunciados. 

 Dificuldade em identificar dados expressos em textos, gráficos, imagens, 

tabelas e resultados experimentais. 

 

1. O que é a Geografia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Seleciona a alínea correcta em cada uma das questões que se seguem. 

2.1. Que forma utilizada para representar a Terra é a mais fiel? 

A. mapa. 

B. fotografia aérea. 

C. imagem de satélite. 

D. globo terrestre. 

2.2. Na rosa dos ventos os pontos cardeais são: 

A. norte, sul, nordeste, sudoeste. 

B. norte, sul, oeste, nordeste. 

C. nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. 

D. norte, sul, este, oeste. 

2.3. O ponto colateral sudoeste é representado por: 

A. NE.       

B. SO. 

C. SE.       

D. NO. 

2.4. No sudoeste da Europa, localiza-se: 

A. a Península da Escandinávia. 

B. a Península dos Balcãs. 

C. a península Ibérica. 

D. os países Bálticos. 

2.5. Por ordem crescente de dimensão, os seis continentes são: 

A. Ásia, América, África, Antártida, Europa, Oceânia. 

B. Oceânia, Europa, Antártida, África, América, Ásia. 

C. Ásia, África, América, Europa, Antártida, Oceânia. 

D. Oceânia, América, África, Ásia, Antártida, Europa. 

2.6. O oceano que banha a Europa a norte é: 

A. o Atlântico. 

B. o Pacífico. 

C. o Índico. 

D. o Ártico. 

 



Teste Diagnóstico I Geografia 

  

  2 Prof. Claudia Machado – www.selectividad.pt 
 

3. Indica as principais formas de relevo que conheces. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Localiza a Península Ibérica na Europa. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Explica o que é uma Península. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Indica 5 capitais europeias que conheças. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Completa as frases: 

A. Se o João viajar da Europa para a África deve seguir para __________. 

Se o António se deslocar do continente europeu para o asiático deve 

tomar a direção __________. 

B. A América do Norte situa-se a ___________ da Europa. 

C. A América do Sul situa-se a ______________ do continente europeu. 

 

8. Observa as figuras A e B, que apresentam duas formas de povoamento. 

 
A 

 

 
                                    B 

        

8.1. Faz a legenda das figuras, identificando a forma de povoamento a que se 

referem. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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8.2. Menciona duas vantagens: 

i. da vida no campo 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

ii. da vida na cidade.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8.3. Assinala com V (Verdadeira) ou F (Falsa) cada uma das afirmações que se 

seguem. 

A. As aldeias são grandes aglomerados populacionais.  

_____ 

B. As pessoas que habitam nas zonas rurais dedicam-se principalmente à 

agricultura e à pecuária.  

_____ 

C. As gerações mais novas procuram nas aldeias outros níveis de conforto.  

_____ 

D. A construção de equipamentos coletivos procuram despertar as pessoas 

para as vantagens da vida no campo.  

_____ 

E. A vida urbana é individualista e agitada.  

_____ 

F. As “horas de ponta” dificultam a acessibilidade nas grandes cidades.  

_____ 

G. A insegurança e a criminalidade são problemas no quotidiano rural.  

_____ 

H. Os habitantes das aldeias têm acesso a boas vias de comunicação.  

_____ 

 

8.4. Corrige as afirmações falsas. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


