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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

Geografia 

2019  

Prova 18    

3.º Ciclo do Ensino Básico  

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Geografia, a realizar em 2019, nomeadamente: 

● Objeto de avaliação 

● Caracterização da prova 

● Material 

● Duração 

● Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Geografia em vigor para o 3.º Ciclo 

do Ensino Básico. 

O Programa integra seis domínios, sendo a lecionação desses conjuntos, distribuída pelos três anos 

de escolaridade do 3º ciclo do ensino básico. A organização apresenta-se da seguinte forma: 

● A Terra: estudos e representações e Meio natural; 

● População e Povoamento e Atividades Económicas; 

● Contrastes de desenvolvimento e Riscos, Ambiente e Sociedade. 

A prova permite avaliar, no âmbito dos seis domínios organizadores, a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

De acordo com o Programa e Metas Curriculares do 3.º Ciclo, os diferentes domínios podem ser 

estudados separadamente ou de forma integrada. Assim, cada grupo que constitui a prova pode 

incluir itens sobre conteúdos de diferentes domínios articulados de forma coerente, sempre numa 

perspetiva de ciclo.  

Domínios 

A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES 

● Descrição da paisagem; 

● Representações da superfície terrestre; 

● Localizações; 

● À descoberta do mundo. 

MEIO NATURAL 

● Clima e formações vegetais; 

● Relevo; 

● Dinâmica de uma bacia hidrográfica. 
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POPULAÇÃO E POVOAMENTO  

● Evolução da população mundial; 

● Distribuição da população mundial;  

● Mobilidade da população; 

● As cidades: principais áreas de fixação humana. 

 

ATIVIDADES ECONÓMICAS 

 Características das principais atividades económicas. 

 

CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO  

● Países com diferentes graus de desenvolvimento; 

● Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento; 

● Soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento. 

 

RISCOS, AMBIENTE E SOCIEDADE 

● Riscos mistos. 

 

Caracterização da prova 

A prova tem o carácter de uma prova escrita é constituída por seis grupos de questões e é cotada 

para 100 pontos. 

Cada um dos grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos (mapa, fotografia, 

gráfico, tabela, texto, esquemas, ou outros). Cada um dos grupos de itens pode incidir em qualquer 

dos temas do Programa. Alguns dos itens propostos podem mobilizar, simultaneamente, 

aprendizagens relativas a diferentes temas, uma vez que o conhecimento geográfico inclui 

componentes muito diversificadas (ambiental, social, económica e cultural), o que favorece a 

articulação de saberes. 

Os diferentes itens podem referir-se à realidade portuguesa e incluir comparações com outras 

realidades semelhantes ou contrastantes. 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (resposta 

curta, restrita e extensa). 

Os alunos não respondem no enunciado da prova. As respostas são registadas em folha de prova 

fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

 

Material 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével 

azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite 

de tempo. 
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Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode 

ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a uma mesma questão mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta 

que surgir em primeiro lugar. 

 

ITENS DE SELEÇÃO  

Escolha múltipla  

A cotação total da questão só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:  

— uma opção incorreta;  

— mais do que uma opção.  

Não há lugar a classificações intermédias. 

Verdadeiro /Falso 

A indicação de todas as respostas como sendo verdadeiras ou falsas, levará à desvalorização total 

da questão.  

Associação /Correspondência 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única 

associação/correspondência integralmente correta e completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:  

– uma associação/correspondência incorreta;  

– uma associação/correspondência incompleta. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO  

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.  

Não serão contabilizados conteúdos incorretos ou deslocados da resposta.  

Fatores de valorização  

- Capacidade de organizar e exprimir com clareza as respostas;  

- Revelar objetividade e capacidade de síntese;  

- Capacidade de relacionar conteúdos entre si;  

- Utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina;  

- Expressar-se corretamente por escrito.  

Fatores de desvalorização  

- Imprecisões científicas;  

- Erros de ortografia e de construção frásica;  

- Caligrafia ilegível. 


