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Informação – Prova de equivalência à frequência                                                2021 
 

 
Disciplina - Geografia  
 
Código - 18 

 
3.º Ciclo do Ensino Básico  
 

 
Tipo de prova –Escrita 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º Ciclo 

da disciplina de Geografia, a realizar em 2021, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação  

• Características e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração  

• Material autorizado 

1. Objeto de avaliação 

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

Aprendizagens Essenciais relativas à totalidade dos anos em que as disciplinas são lecionadas. 

Permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

2. Características e estrutura 

A prova é cotada para 100 pontos.  

Os alunos respondem no enunciado. 

A prova apresenta cinco grupos de itens, onde se incluem itens de seleção (por exemplo, escolha 

múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta restrita).  

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

de forma coerente, sempre numa perspetiva de ciclo. 

Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, figuras, 

tabelas, textos e gráficos. 

Os diferentes itens podem referir-se à realidade portuguesa e incluir comparações com outras 

realidades semelhantes ou contrastantes, nomeadamente com países selecionados de cada um dos 

dois conjuntos seguintes: 

• América do Sul, América Central, África ou Ásia, (exceto Japão); 

• América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia, Japão, Federação Russa. 
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A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Domínios/temas/competências e conteúdos/tópicos/subtemas na prova 

Domínios/Temas/Competências Conteúdos/Tópicos/Subtemas 

A Terra: estudos e 
representações 

• Descrição da paisagem; 

• Mapas como forma de representar a superfície terrestre; 

• Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre. 

Meio Natural 

• Clima e formações vegetais; 

• Relevo. 

• A dinâmica de uma bacia hidrográfica; 

População e Povoamento 

• População, 

• Mobilidade; 

• Áreas de fixação humana. 

Atividades Económicas 
• Atividades económicas: recursos, processos de produção e 

sustentabilidade; 

• Redes e meios de transporte e telecomunicação. 

Ambiente e Sociedade 
• Ambiente e desenvolvimento sustentável. 

• Riscos e prevenção de catástrofes. 

 
 
A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 
 
Quadro 2 – Tipologia de itens  

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

Itens de seleção 
• Escolha múltipla 
• Associação/correspondência 
• Ordenação 

20 a 25 2 a 8 

Itens de 
construção 

• Resposta curta 
• Resposta restrita 
• Resposta extensa 

5 a 10 3 a 10 

Nota: 
Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem apresentar-se sob a forma de 
tarefas de completamento. 

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. 

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

pontos. 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou uma 

resposta extensa escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de dois pontos. 

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. 

Na classificação das provas, só será considerada correta a grafia que seguir o que se encontra 

previsto no Acordo Ortográfico atualmente em vigor. 
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Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação total do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. 

Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos. 

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

forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de associação/correspondência, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente 

corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

Itens de construção 

Nos itens de resposta restrita em que é pedido um número determinado de elementos, se a resposta 

ultrapassar esse número, a classificação é feita segundo a ordem pela qual estão apresentados; a 

indicação de elementos contraditórios anula a classificação de igual número de elementos corretos. 

Na resposta aos 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. 

4. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

5. Material autorizado 

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

Os alunos podem utilizar régua, esquadro, transferidor e calculadora não alfanumérica, não 

programável. 

As respostas são registadas no enunciado fornecido pelo estabelecimento de ensino. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 


