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INFORMAÇÃO-PROVA  

GEOGRAFIA 2020 

Prova 18  

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do terceiro ciclo da 

disciplina de Geografia, a realizar em 2020, nomeadamente:  

1. Objeto de Avaliação 

2. Caracterização da Prova 

3. Material  

4. Duração  

5. Critérios Gerais de Classificação 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A Prova de Equivalência à Frequência tem por referência as Orientações Curriculares para o 3.º ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Geografia, as Metas Curriculares e as Aprendizagens Essenciais em vigor.  

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

A prova apresenta seis grupos de itens. Os grupos I e II integram temas do 7º ano de escolaridade, os grupos 

III e IV incluem temas do 8º ano e os grupos V e VI integram temas do 9º ano. Cada tema pode ter diferente 

número de questões. 

O tipo de questões é diversificado, de acordo com os objetos de avaliação que se pretendem avaliar. Assim, 

as questões podem ser itens de seleção (escolha múltipla, associação, ordenação, completamento) e itens 

de construção (de resposta curta, restrita e extensa). 

A prova pode incluir itens da tipologia descrita no quadro seguinte: 

 

Tipologia de itens Número de itens Cotações (%) 

Itens de seleção: 

 Escolha múltipla 

 Associação 

 Ordenação 

 Completamento 

 

Itens de construção: 

 Resposta curta 

 Resposta restrita 

 Resposta extensa 

 

 

8 a 10 

 

 

 

 

10 a 12 

 

 

2% a 7 % 

 

 

 

 

2% a 12% 
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Os alunos não respondem no enunciado da prova. As respostas são registadas em folha própria do 

estabelecimento de ensino em que é realizada a prova. 

A prova apresenta a seguinte estrutura e organiza-se segundo os seguintes domínios e subdomínios: 

Domínios e subdomínios Grupos Cotações  

 A TERRA ESTUDOS E 

REPRESENTAÇÕES 

- A - Geografia e o território; 
- A representação da superfície 
terrestre; 
- A Localização dos diferentes 
elementos da superfície terrestre. 

 

 

Grupo 1  

 

 

 

17 pontos 

 MEIO NATURAL 

- O Clima; 

- O relevo. 
 

 

Grupo II 

 

19 pontos 

 POPULAÇÃO E 

POVOAMENTO 

- Evolução da população mundial; 

- Distribuição da população 

mundial; 

-Mobilidade da população. 

 

 

Grupo III 

 

 

 

 

18 pontos 

 ATIVIDADES ECONÓMICAS 

- Recursos naturais; 

- Produção de recursos 

alimentares: agricultura; 

- Indústria transformadora. 

 

 

Grupo IV 

 

 

 

17 pontos 

 CONTRASTES DE 

DESENVOLVIMENTO 

- Países com diferentes graus de 
desenvolvimento; 
 
-Interdependência entre espaços 
com diferentes níveis de 
desenvolvimento; 
 
-Soluções para atenuar os 
contrastes de desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

Grupo V 

 

 

 

 

 

17 pontos 

 RISCOS, AMBIENTE E 

SOCIEDADE 

- Riscos Mistos; 

- Proteção, controlo e gestão 

ambiental para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

Grupo VI 

 

 

 

 

12 pontos 

         Total: 100 pontos 
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3. MATERIAL 

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

ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
 

4. DURAÇÃO 

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

5. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

As respostas a cada questão deverão revelar rigor científico, aplicação correta de terminologia específica, 

clareza e coerência, fundamentos nas suas opiniões e manifestar um correto domínio de expressão escrita 

da língua portuguesa. Também se irá ter em conta a capacidade de análise e interpretação de diversos 

documentos. 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. 

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

Itens de seleção (escolha múltipla, associação, ordenação, completamento): 

A cotação total do item 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. 

Itens de construção (resposta curta, restrita, extensa): 

Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. 

Nas questões de resposta curta e extensa serão contemplados como fatores de desvalorização: 

- A não utilização adequada de conceitos específicos da disciplina. 

- Utilização da Língua Portuguesa de forma pouco clara e correta. 

- A má estruturação da resposta de acordo com o solicitado. 

- A falta de conhecimento de fenómenos geográficos. 

- Incorreta interpretação/análise de mapas, documentos geográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abril de 2020 


