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Prova de Equivalência à Frequência de  

Geografia 

Prova 18     2022 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

Tipo de prova: Escrita 

 
 
Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia, em 2022, nomeadamente:  

 
 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Material; 

 Duração; 

 Critérios de classificação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 
MARIA DOS OLIVAIS 

 
 

 Informação n.º 01.18 

 
Data: 2022.05.06 

 

Prova 18 Página 2 

 

1. Objeto da avaliação 

A presente Prova tem como objeto de avaliação, os conhecimentos, as capacidades e as atitudes 

previstas para os Temas inscritos nas Aprendizagens Essenciais da disciplina de Geografia, no 3º Ciclo 

do Ensino Básico. 

2. Características e estrutura da prova. 

 

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRUTURA/QUESTÕES COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÂO 

• Ler e interpretar globos, 
mapas e plantas 
utilizando a legenda, a 
escala e as coordenadas 
geográficas; 

• Localizar lugares 
utilizando mapas de 
diferentes escalas e as 
coordenadas geográficas; 

• Utilizar o vocabulário 
geográfico em descrições 
escritas de lugares, 
regiões e distribuições de 
fenómenos; 

• Discutir aspetos 
geográficos dos 
lugares/regiões/assuntos 
em estudo; 

• Comparar a distribuição 
de fenómenos naturais e 
humanos utilizando 
mapas de escalas 
diferentes; 

• Ordenar e classificar as 
características dos 
fenómenos geográficos; 

• Selecionar as 
características dos 
fenómenos geográficos 
responsáveis pela 
alteração das 
localizações; 

• Interpretar e avaliar as 
inter-relações entre 
fenómenos naturais e 
humanos; 

• Analisar casos concretos 
de impacto dos 
fenómenos humanos na 
ambiente natural. 

Grupo I 

A Terra: estudos 

e 

Representações 

 

11 (resposta de escolha 

múltipla e resposta 

curta) 

 

23% 

 

 

Fatores de Valorização: 

 

a. Correção científica; 
b. Adequação da 

resposta à pergunta; 
c. Utilização de 

vocabulário 
científico; 

d. Objetividade das 
respostas; 

e. Estruturação das 
respostas. 

 
 
 
 
 
Fatores de Desvalorização: 

 

a. Afastamento do tema 
proposto; 

b. Vazio de conteúdo; 
c. Desenvolvimento 

confuso e 
desordenado; 

d. Incorreção de 
terminologia 
científica; 

e.  expressão escrita 
incorreta. 

. 

Grupo II 

O Meio Natural 

 

 

6 (resposta de escolha 

múltipla) 

 

12% 

Grupo III 

População e 

Povoamento: 

Evolução da 

população 

 

7 (resposta de escolha 

múltipla) 

 

 

14% 

Grupo IV 

Atividades 

económicas: 

    Agricultura 

     Indústria 

 

5 (resposta curta e 

resposta extensa) 

 

 

15% 

Grupo V 

 

Contrastes de 

Desenvolvimento 

 

 

16 (resposta de escolha 

múltipla, resposta curta 

e resposta extensa) 

 

 

36% 
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Estrutura da Prova: A prova é constituída por CINCO grupos de questões organizadas em função dos 

temas programáticos e introduzidos por mapas, gráficos, fotografias e textos. No conjunto dos vários 

grupos integram-se questões de resposta curta, extensa, de escolha múltipla, de associação e 

verdadeiro/falso. 

 

Cotação da prova: 100% 

. 

3. Material 

Caneta preta ou azul e máquina de calcular não científica. Não é permitido o uso do lápis ou corretor. 

4. Duração 

90 minutos 

5. 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, previsto 

na grelha de classificação. 

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

pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode 

ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

Itens de SELEÇÃO 

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; 

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de CONSTRUÇÃO 
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As respostas aos itens de construção (Grupos I, IV e V) que apresentem pontos de vista diferentes dos 

mencionados nos critérios específicos de classificação e/ou que não utilizem uma terminologia igual à 

utilizada nos critérios específicos de classificação devem ser classificadas, se o seu conteúdo for 

considerado cientificamente válido e estiver adequado ao solicitado. Nestes casos, as respostas devem 

ser classificadas segundo procedimentos análogos aos previstos nos descritores apresentados. 

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, deve optar-se pelo nível 

mais elevado de entre os dois tidos em consideração. É classificada com zero pontos, qualquer resposta 

que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina. 

Resposta curta 

Nos itens de resposta curta, 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 estejam 

corretos. Os critérios de classificação relativos aos itens de resposta curta podem apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. 

Resposta restrita 

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita 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. 

Resposta extensa 

No item de resposta extensa com cotação igual a 5 pontos (item 5 do Grupo V), que implica a produção 

de um texto, 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 contribui para valorizar a classificação atribuída 

ao desempenho no domínio específico da disciplina. 

Níveis Descritores 

2 Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros esporádicos, 

cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

1 Composição com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade 

implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é 

classificado o domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 


