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Ano Letivo 2020/2021 

 
 

INFORMAÇÃO-PROVA 
 

Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Disciplina: Geografia                                                                                               Código: 18 
 

                                                                                                                       1 e 2ª Fase 
 

Tipo de Prova: Escrita                                                               Duração da Prova: 90 minutos 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados nos 
programas da disciplina de Geografia do 7º, 8º e 9º Anos de escolaridade em vigor e permite avaliar a 
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente:  

 Exprimir-se por escrito de forma clara; 

 Utilizar corretamente vocabulário específico da disciplina; 

 Interpretar diferentes tipos de documentos com interesse e/ou descrição geográficos; 

 Sistematizar a informação e os dados, dando-lhes coerência e utilizando-os na resolução de problemas 

espaciais; 

 Utilizar técnicas geográficas desenvolvidas ao longo do processo de aprendizagem; 

 Demonstrar sentido de localização e de inserção de lugares em diferentes dimensões espaciais; 

 Reconhecer, analisando homogeneidades e heterogeneidades, a existência de diferentes padrões de 

distribuição de fenómenos geográficos; 

 Relacionar a capacidade de transformação espacial com os diferentes graus de desenvolvimento 

tecnológico; 

 Relacionar situações de desigualdade económica e social no uso do espaço e na gestão dos recursos; 

 Revelar conhecimentos da realidade espacial nas suas diversas dimensões (ambiental, social, 

económica, demográfica); 

 Compreender a estruturação dos espaços mundiais em diferentes escalas de análise assim como as suas 

inter-relações e interações. 

 

 

2. Conteúdos Programáticos 

Ano Temas Conteúdos 

 

7º 

A Terra: Estudos e Representações Localização relativa e absoluta  

O Meio Natural 

Estado do tempo, clima, elementos e fatores climáticos 

Clima e sua distribuição 

Relevo 

Dinâmica de uma bacia hidrográfica 

Dinâmica do litoral 

8º 

População e Povoamento 
Evolução da população 

Distribuição e Mobilidade da população 

Áreas de fixação humana 

Atividades económicas 
Atividades económicas: setores de atividade, agricultura, pesca, 

serviços e turismo. 
Redes e meios de transporte e de telecomunicações 

 
9º 

Contrastes e Desenvolvimento 
Países desenvolvidos vs. Países em desenvolvimento 

Interdependência entre espaços com diferentes níveis de 

desenvolvimento 

 

 

 desenvolvimento 

Riscos, Ambiente e Sociedade Riscos naturais e riscos mistos 
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3. Caracterização da prova 

 A prova apresenta cinco grupos de itens relativos aos temas do programa; 

 Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de dados, 

gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite; 

 A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos programáticos; 

 Os itens podem envolver a análise de problemas relevantes a diferentes escalas, assim como podem 

implicar comparações entre a realidade nacional e a de outros espaços; 

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

uma vez que o conhecimento geográfico inclui componentes muito diversificadas – ambientais, sociais, 

económicas e culturais – o que favorece a articulação de saberes; 

 Os itens têm em conta a estrutura de referência mencionada nos programas e pressupõem diferentes 

graus de operacionalização ao nível da reprodução dos saberes e capacidade de articulação dos 

mesmos;  

 A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas nas Orientações 

Curriculares, mas não expressas nesta informação; 

 A prova é cotada para 100 pontos percentuais; 

 A valorização dos temas apresenta-se no Quadro 1; 
 

Quadro 1 – Valorização dos temas na prova 
 

 

 

 

 

 A prova pode incluir a tipologia de itens, número de itens e cotação máxima por item apresentada no Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotações 

 

4. 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 e é expressa por um número inteiro; 

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

pontos; 

 No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que seguir 

o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 

 

5. Tipos de itens 

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. 

 

 

 

Temas Cotação (em pontos percentuais) 
A Terra – Estudos e Representações 1 a 25 
O Meio Natural 1 a 25 
População e Povoamento 1 a 25 
Atividade económicas 1 a 25 
Contrastes de Desenvolvimento 1 a 25 
Riscos, Ambiente e Sociedade 1 a 25 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

 (em pontos percentuais) 

Itens de seleção 
Associação 
Escolha múltipla 
Validade lógica 

5 a 25  ≤8 

Itens de construção 
Resposta curta 2 a 15 ≤8 

Resposta restrita 1 a 8 ≤10 
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Itens de construção 

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

solicitados e apresentados. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio 

específico da disciplina. 

Nos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho no domínio 

específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

6. Material 

 Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta; 

 As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial); 

 É permitida a utilização de régua e de calculadora não alfanumérica não programável; 

 Não é permitido o uso de corretor.  

 

7. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, não havendo lugar a tolerância. 

 

 

 

 

 


