PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 3.º CICLO
Ano Letivo 2021/2022

INFORMAÇÃO - PROVA DE GEOGRAFIA (código 18)

1. OBJETO DA AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Geografia para os 7.º, 8.º e 9.º anos e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação
numa prova escrita de duração limitada.
Na prova de Geografia, serão objeto de avaliação as aprendizagens desenvolvidas nos temas/subtemas que
se encontram discriminados no quadro, assim como a capacidade de aplicar esses conhecimentos em
domínios da disciplina, através do tratamento da informação/utilização de diversas fontes, tais como
documentos escritos, mapas, gráficos, quadros, fotografias e ilustrações.
Os itens podem incluir a análise/comparação de problemas relevantes à escala local, regional, nacional e/ou
mundial.

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

2.1. ESTRUTURA
A prova é escrita sendo constituída por cinco grupos.
Todos os grupos são de resposta obrigatória.
A prova é constituída por itens de resposta fechada e/ou por itens de resposta aberta:
- os itens de resposta fechada poderão ser de escolha múltipla, de resposta curta, de ordenação, de
associação ou de Verdadeiro/Falso;
- os itens de resposta aberta poderão ser de composição extensa, exigindo resposta livre ou resposta
orientada e de composição curta;
Todos os grupos de itens poderão ser introduzidos por documentos (textos, mapas, gráficos, quadros,
fotografias ou ilustrações).
Os objetivos gerais do domínio do conhecimento a avaliar com a prova incidem sobre os conteúdos dos 7.º,
8.º e 9.º anos.
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2.2. CONTEÚDOS

Temas/Subtemas

Cotações (%)

TEMA 1 - A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES
Subtema 1 – Descrição da Paisagem
Subtema 2 – Mapas como forma de representar a superfície terrestre
Subtema 3 – Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre

TEMA 2 - O MEIO NATURAL
Subtema 1 – Clima e Formações Vegetais
Subtema 2 – Relevo

22

22

TEMA 3 - POPULAÇÃO E POVOAMENTO
Subtema 1 – População
Subtema 2 – Mobilidade
Subtema 3 – Diversidade cultural
Subtema 4 – Áreas de fixação humana

22

TEMA 4 - ATIVIDADES ECONÓMICAS
Subtema 1 – Atividades económicas: recursos, processos de produção e
sustentabilidade
Subtema 2 – Setor I (Primário)
Subtema 3 – Setor II (Secundário)
Subtema 4 – Setor III (Terciário)
Subtema 5 – Redes e meios de transportes e telecomunicações

22

TEMA 5 - CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO
Subtema 1 - Países desenvolvidos versus países em Desenvolvimento
Subtema 2 - Interdependência entre espaços com diferentes graus de
desenvolvimento

12
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A prova será cotada na escala percentual de 0 a 100, sendo a classificação final da prova expressa na escala
de níveis de 1 a 5, de acordo com a legislação em vigor.
As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em números e resultam da aplicação dos critérios
gerais e dos critérios específicos de classificação.
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.
Itens de seleção / escolha múltipla / associação / verdadeiro e falso / ordenação:
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a(s) única(s) opção(ões)
correta(s).
Não serão consideradas:
- Opções incorretas;
- Mais do que uma opção nos casos aplicáveis;
- Todos os itens de ordenação terão que estar corretos.

Itens de construção:
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.
Não serão pontuadas as respostas em que o aluno, embora demonstrando conhecimentos dos conteúdos,
não relacione o exposto com o que se pergunta.

4. MATERIAL AUTORIZADO
Só é permitido o uso de esferográfica azul ou preta. Os alunos devem ser portadores de uma régua graduada
e uma calculadora não alfanumérica, não programável.
Não é permitido o uso de corretor.

5. DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos.
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