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O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 1º, 2º ou 3º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia, a realizar em 2020 pelos alunos que se encontram 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação atrás 

mencionada e do Programa da disciplina. 

 

A presente ‘Informação – Prova de Equivalência à Frequência’ dá a conhecer os seguintes aspetos 

relativos à prova: 

 

 Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência o Programa de Geografia em vigor. A prova desta disciplina 
permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos:  
A Terra: estudos e representações  

 Mapas como forma de representar a superfície terrestre  

 Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre Meio Natural  

 Climas e formações vegetais  

 População e povoamento  

 População  

 Mobilidade Atividades económicas 

 Atividades económicas: recursos, processos de produção e sustentabilidade  

 Contrastes de Desenvolvimento  

 Países desenvolvidos versus países em desenvolvimento  
 
Os conteúdos relacionados com o tema Riscos, Ambiente e Sociedade não serão objeto 
específico de avaliação, devido à interrupção presencial das aulas no 3º período devido 
à pandemia Covid-19. 

Apesar de tudo e tendo em consideração que as Orientações Curriculares para o 3.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia integram seis temas, organizados em 
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três conjuntos de dois temas associados, sendo a lecionação desses conjuntos distribuída pelos 

três anos deste ciclo, de acordo com o documento Geografia, Orientações Curriculares, 3.º Ciclo, 

os diferentes temas podem ser estudados separadamente ou de forma integrada. Assim, cada 

grupo que constitui a prova de exame pode incluir itens sobre conteúdos de diferentes temas 

articulados de forma coerente, sempre em perspetiva de ciclo. 

 Caracterização da prova  
 
A prova será composta por seis grupos de itens. Os diferentes grupos podem ser 
constituídos por itens de seleção e por itens de construção (resposta curta, resposta 
restrita, resposta extensa). Dada a relevância da observação e da aprendizagem, por 
parte dos alunos, de diversas técnicas gráficas, cartográficas e estatísticas, cada grupo 
tem como ponto de partida, pelo menos, um documento (mapa, gráfico, texto, notícia, 
quadro estatístico, etc.). Os diferentes itens podem referir-se à realidade portuguesa e 
incluir comparações com outras realidades semelhantes ou contrastantes.  
 

Grupos Temas Cotação 

Grupo I Estudos e representações 18% 

Grupo II Meio natural 9% 

Grupo III População e povoamento 9% 

Grupo IV Natalidade e fecundidade 34% 

Grupo V Atividades económicas 18% 

Grupo VI Contrastes de desenvolvimento 12% 

 

 Material 
 
Os alunos apenas podem usar material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 
indelével, azul ou preta. Os alunos podem utilizar régua, esquadro, transferidor e 
calculadora não alfanumérica, não programável. Não é permitido o uso de corretor. 
 

 Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
 

 Critérios gerais de classificação. 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número 
inteiro. Cada resposta deverá ser classificada tendo em atenção o domínio expresso dos 
seguintes itens que formam, no seu todo, a correção da prova:  

- Execução da tarefa solicitada  
- Domínio dos conteúdos em causa e do vocabulário da disciplina  
- Capacidade de interpretação dos documentos utilizados no enunciado: textos, 

mapas, gráficos, ilustrações e tabelas  
- Reconhecimento da escala de análise na compreensão dos fenómenos 
- Objetividade e capacidade de síntese / estruturação da resposta  
- Conclusões ponderadas e adequadas ao conteúdo e à tarefa em causa  
- Abordagem reflexiva e crítica das questões 
- Correção ortográfica e linguística do uso da Língua Portuguesa 
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- As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 
classificadas com zero pontos.  

 

Escolha múltipla  
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 ou mais do que uma opção. Não há lugar a 
classificações intermédias.  
 
Ordenação  
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada 
esteja integralmente correta e completa.  
 
Itens de construção (resposta curta / resposta restrita / resposta extensa)  
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 
apresentados. Os critérios de classificação das respostas podem apresentar-se 
organizados por níveis de desempenho. O afastamento integral dos aspetos de 
conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. As respostas são 
registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

 

 

 


