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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

GEOGRAFIA                                                              2020 

Prova 18 

3. º Ciclo do Ensino Básico 

 

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

Ciclo da disciplina de Geografia, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Geografia do Ensino Básico e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

As Orientações Curriculares para o terceiro ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia 

integram seis temas que podem ser estudados separadamente ou de forma integrada. 

 

Assim, são objeto de avaliação: 

- os conhecimentos e atitudes essenciais que o programa enuncia para o final de ciclo, agrupadas 

em três domínios: 

o a localização; 

o o conhecimento dos lugares e regiões; 

o o dinamismo das inter-relações entre os espaços. 

 

- as aprendizagens relativas a qualquer dos temas do programa: 

1. A Terra: estudos e representações; 

2. Meio Natural 

3. População e Desenvolvimento 
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4. Atividades Económicas 

5. Contrastes no Desenvolvimento 

6. Ambiente e Sociedade 

 

- as aprendizagens do currículo transversal, nomeadamente a educação para a cidadania. 

 

 

Caracterização da prova 

 

 A prova é escrita. 

 A prova é cotada para 100 pontos 

 A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

Domínios 

Cotação 

(em pontos) 

Grupo I - A Terra: estudos e representações; 12 pontos 

Grupo II  - Meio Natural 18 pontos 

Grupo III  - População e Desenvolvimento 20 pontos 

Grupo IV  - Atividades Económicas 18 pontos 

Grupo V  - Contrastes no desenvolvimento 12 pontos 

Grupo VI  - Ambiente e Sociedade 20 pontos 

 

A Prova de Equivalência à Frequência encontra-se estruturada em grupo de itens 

introduzidos ou compostos sempre por, pelo menos, uma fonte geográfica (mapa, gráfico, tabela, 

fotografia, ilustração, texto ou outros). A observação ou análise e interpretação destes 

documentos servirá de ponto de partida e/ou condição chave para a resolução dos itens.  

Na formulação dos itens é utilizada a escala de análise mais adequada ao fenómeno a que 

se referem os itens. Estes podem ainda incidir sobre a realidade portuguesa e solicitar 

comparações com outras realidades, semelhantes ou contrastadas. Essas comparações podem 

ser realizadas partindo de uma análise às escalas local, continental ou mundial. 
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2 

Quadro 2 – Valorização dos domínios 

Tipologia de itens Número de itens 

Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

Associação 

Ordenação 

Completamento 

10 - 16 3 - 6 

Itens de construção 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

4 - 6 4 - 8 

Resposta extensa 2 8 -10 

 

NOTA: Para os alunos que beneficiam de adaptações curriculares não significativas e de 

adaptações no processo de avaliação, serão tidas em conta as medidas previstas nos 

respetivos Relatórios Técnico Pedagógicos. 

 

Critérios gerais de classificação 

 

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

critérios específicos apresentados para cada item. 

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

zero pontos. 

 

 Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. 

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. Podem ser atribuídas 

pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 
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 Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às 

respostas totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa 

corresponde uma dada pontuação. 

 

Os itens de resposta extensa, solicitam uma resposta com maior extensão do que a solicitada 

pelos itens de resposta restrita, podendo essa resposta ser orientada por um conjunto de 

instruções de realização. Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis 

de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde 

uma dada pontuação. 

 

Nos itens de resposta restrita e nos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz 

a avaliação simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da 

comunicação escrita em língua portuguesa. A avaliação do domínio da comunicação escrita 

em língua portuguesa faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir descritos. 

 

Níveis Descritores 

2 
Texto bem estruturado, sem erros de sintaxe, de pontuação e / ou de 
ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique 
perda de inteligibilidade e / ou de sentido. 

  1 
Texto com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de 

pontuação e / ou de ortografia, cuja gravidade implique perda de 

alguma inteligibilidade e / ou de sentido. 

 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da 

disciplina, não é classificado o domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

Privilegia-se: 

- Rigor na análise interpretação das diversas fontes geográficas (mapas, quadros de valores, 

imagens, gráficos, textos, …); 

- Utilização de terminologia específica da disciplina, objetividade e clareza das respostas e na 

utilização de conceitos; 
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- Sistematização de dados, dando-lhes coerência e organizando-os na procura de modelos 

explicativos; 

- Adequação da resposta à questão em causa e estruturação correta da resposta; 

- Capacidade de análise crítica; 

- Aplicação correta das aprendizagens e mobilização de saberes. 

 

 

Material 

 

As respostas serão apresentadas nas folhas da prova, no espaço fornecido para o efeito.  

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de tinta azul ou preta.  

O examinando deve levar para a prova régua e máquina de calcular não alfanumérica. 

Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica-lápis nem de corretor. 

  

Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Aprovada em conselho pedagógico de 3 de junho de 2020 
 

 


