
 
 

 

 

 
 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

GEOGRAFIA                                                                                                                  maio de 2018 

Prova 18 | 2018 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………...... 
 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto – Lei nº 17/2016 de 4 de abril) 
___________________________________________________________________________ 
 
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo 

da disciplina de Geografia, a realizar em 2018, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

  

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova de Geografia tem por referência as orientações curriculares da disciplina para o 3.º Ciclo 

do Ensino Básico, que referem seis temas organizadores: 

 A Terra: Estudos e Representações; 

 Meio Natural; 

 População e Povoamento; 

 Atividades Económicas; 

 Contrastes de Desenvolvimento; 

 Ambiente e Sociedade. 

Nesta prova será avaliada a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada. 

 

2. CARATERIZAÇÃO DA PROVA 

 

 A prova não é realizada no enunciado. 

 A prova está organizada por grupos de itens. 

 Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo: textos, 

tabelas, gráficos, mapas, fotografias e esquemas. 

 A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou 

à sequência dos seus conteúdos. 



Informação – Prova de Equivalência à Frequência  
Disciplina: Geografia 

 

Agrupamento de Escolas de Celeirós  Página 2 de 3 
Prova 18 | 2018 

 

 Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

domínios do programa. 

 A prova é cotada para 100 pontos. 

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

 

Quadro 1 – Valorização dos temas 

 

Temas Subtemas Cotação 

A Terra: Estudos e 
Representação. 
 

- A representação da superfície 

terrestre; 

- A Localização dos diferentes 

elementos da superfície terrestre. 

 

 

20% 

 
Meio Natural 

- Clima; 

- Relevo; 

- Dinâmica das Bacias hidrográficas; 

- Dinâmica Litoral. 

 

 

20% 

População e 
Povoamento. 
 

- Distribuição da população mundial; 

- A evolução da população mundial; 

- Indicadores demográficos. 

 

15% 

Atividades 
Económicas 
 

- As Redes e Modos de Transporte e 

Telecomunicação 

 

 

 

15% 

Contrastes de 
Desenvolvimento 
 

- Países com diferentes graus de 

desenvolvimento; 

- Interdependência entre espaços com 

diferentes níveis de desenvolvimento. 

 

15% 

Ambiente e 
Sociedade 

- Riscos Mistos  

15% 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

• Escolha múltipla 

• Associação/correspondência 

• De Verdadeiro ou Falso 

 

5 a 20 

 

0,5 a 1 

Itens de construção 

• Resposta curta 

• Resposta extensa 

 

15 a 30 

 

1 a 10 
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3. 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. As respostas ilegíveis ou que não possam 

ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de seleção 

A cotação total do item 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. 

Itens de construção 

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 

corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos 

elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos. 

Resposta curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

Resposta extensa 

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: 

 Utilização da linguagem geográfica; 

 Estruturação da resposta  

  Clareza da resposta. 

Todas as perguntas são de resposta obrigatória. 

4. MATERIAL 

O aluno realiza a prova na folha de resposta oficial, apenas podendo usar, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, régua e máquina de calcular mão 

programável. Não é permitido o uso de corretor.  

5. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

No final da prova as folhas de rascunho não são recolhidas. 


