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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

GEOGRAFIA  

Prova 18 / 2020 Ano letivo: 2019/20 

Natureza da prova: Escrita  

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 3.º ciclo da disci-

plina de Geografia, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material autorizado 

 Duração 

 

1 - OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais e Metas Curriculares, regendo-se também pelo do-

cumento “Geografia, Orientações Curriculares, 3º Ciclo”. A prova incide nos três conjuntos de temas seguin-

tes: 

 A Terra: estudos e representações e meio natural; 

 População e povoamento e atividades económicas; 

 Contrastes de desenvolvimento e riscos, ambiente e sociedade. 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, no-

meadamente: 

- ler e interpretar globos, mapas e plantas de várias escalas, utilizando a legenda, a escala e as 

coordenadas geográficas; 

- utilizar o vocabulário geográfico em descrições escritas de lugares, regiões e distribuições de fenó-

menos geográficos; 

- interpretar e analisar as inter-relações entre fenómenos naturais e humanos. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina, na 

medida em que o ensino da Geografia promove a compreensão da complexidade dos sistemas naturais e 

dos sistemas humanos e sociais, bem como da interação entre estes sistemas. 

Uma vez que os fenómenos geográficos têm causas e consequências de âmbito territorial, a prova pode 

envolver a análise de fenómenos num âmbito multiescalar. 

  

2 - CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

 

A Prova é constituída apenas por uma componente escrita. A prova deve realizar-se em folha de prova for-

necida pela escola.  A prova é composta por: itens de seleção (escolha múltipla e correspondência) e de 
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construção (resposta restrita ou extensa). Aos itens de construção será atribuída uma maior valorização/co-

tação. 

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. 

O grupo I é constituído por itens de seleção e o grupo IV é composto por itens de construção. 

Os restantes grupos podem incluir itens de seleção e/ou de construção. 

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

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

Geografia do 3.º ciclo 

Os vários itens podem referir-se à realidade portuguesa e/ou incluir comparações com outras realidades se-

melhantes ou diferentes, nomeadamente com países selecionados de cada um dos dois conjuntos: 

 América do Norte, Oceânia, Europa e Japão; 

 América do Sul e Central, África e Ásia (exceto Japão). 

A prova é cotada para 100% (cem por cento). 

 

3 - CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 0% (zero por 

cento). 

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for pos-

sível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

Qualquer resposta escrita a lápis é cotada com zero por cento. 

 

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 0% (zero por cento). 

Escolha múltipla 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma ine-

quívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero por cento. 

Associação/correspondência 

Nos itens de associação, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo 

com os critérios específicos. 

Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um dado con-

junto com mais do que um elemento do outro conjunto.  

 

Itens de construção 

Nos itens que apresentem critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempenho, é 

atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos 

nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, opta-se pelo nível mais elevado de entre 

os dois tidos em consideração. É classificada com 0% (zero por cento) qualquer resposta que não atinja o 

nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina. 
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Resposta restrita ou curta 

Nos itens de resposta restrita ou curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, 

de acordo com os critérios específicos. Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só 

são considerados para efeitos de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem 

pela qual são apresentados na resposta, mesmo que os elementos em excesso contenham elementos corre-

tos. Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a classificação a atribuir é de 0% 

(zero por cento). 

Resposta extensa 

Neste tipo de itens, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou 

por etapas. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 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 classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta da soma 

das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos 

para situações específicas. 

 

4 - DURAÇÃO DA PROVA 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância. 

 

5 - MATERIAL AUTORIZADO 

O aluno apenas pode utilizar durante a realização da prova o seguinte material: 

 Como material de escrita, deve utilizar caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

 É permitida a utilização de régua, de esquadro e de transferidor. 

 

 

 

Data de aprovação em conselho pedagógico: 27/05/2020 

 

 

 

A diretora pedagógica, 

Cremilde Rodrigues 

 

 

 

 


