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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

GEOGRAFIA (Prova escrita)                           2022 

Prova 18 

3.º Ciclo do Ensino Básico    

 

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia, a realizar em 2022, 

pelos alunos abrangidos pelos planos de estudo instituídos pela legislação em vigor, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura;                   

• Critérios de classificação;               

• Material; 

• Duração. 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Geografia do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.  

 

2. Características e estrutura  

A prova apresenta seis grupos de itens e é cotada para 100 pontos. 

Os grupos estão organizados segundo os níveis de escolaridade - 7º, 8º e 9º anos. 

Os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção.  

A prova está estruturada em grupos de itens introduzidos por documentos (mapas, gráficos, 

tabelas, fotografias, imagens de satélite, ilustrações, textos ou outros). 

A observação/análise/interpretação dos documentos constitui um ponto de partida e/ou 

uma condição-chave para uma adequada resolução dos itens que lhe estão associados.  

A prova é constituída por itens de seleção (escolha múltipla, associação, ordenação e 

completamento) e itens de construção (resposta curta, resposta restrita e resposta 

extensa). 
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Nos itens de resposta curta, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a 

uma frase ou a um número. Nos outros itens de construção, deverão ser apresentados 

todos os passos da resposta final. 

A distribuição dos grupos por temas apresenta-se no Quadro I.  

Quadro I – Distribuição dos grupos/temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e pode expressar-se 

através de um número inteiro ou não. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente descodificadas ou identificadas 

são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de seleção, não há lugar a classificações intermédias; a cotação total do item é 

atribuída às respostas em que seja apresentada a única possibilidade de resposta correta 

e/ou completa, sem margem para dúvidas; serão classificadas com zero pontos as 

respostas que apresentem falhas na sequência ou em que seja assinalada mais do que uma 

opção ou uma opção incorreta. 

Nos itens de construção, a classificação será atribuída de acordo com os elementos de 

resposta pedidos e apresentados; o afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica 

que a resposta seja classificada com zero pontos. Será valorizada a correta utilização da 

língua portuguesa, bem como do vocabulário específico. 

 

4 - Material 

O aluno realiza a prova apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

É permitido o uso de régua e calculadora não alfanumérica, não programável.  

Será fornecido um enunciado onde deverão ser registadas todas as respostas pelo 

examinando. Se necessário será fornecido papel de rascunho. 

Não é permitido o uso de corretor, nem de lápis nem de esferográfica-lápis. 

Grupos Tema 

I A Terra: Estudos e Representações 

II Meio Natural 

III População e Povoamento 

IV Atividades Económicas 

V Contrastes de Desenvolvimento 

VI Ambiente e Sociedade 
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5 - Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos.  


