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Informação- Prova de Equivalência à Frequência de Geografia 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Despacho normativo n.º 3 - A/2020, de 5 de março 

Prova 18  

 

2020 

Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência 

de Geografia do 3º Ciclo do Ensino Básico, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova;  

 Critérios Gerais de Classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

Objeto de avaliação 

A Prova de Equivalência à Frequência de Geografia tem por referência o Programa da 

disciplina em vigor para o 3.º ciclo do Ensino Básico. Esta permite avaliar as Aprendizagens 

Essenciais enquadradas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória em prova 

escrita de duração limitada. 

 

Características e Estrutura 

A prova é constituída 20 questões, distribuídas por três grupos: Grupo 1 (7º ano); Grupo 2 

(8º ano); Grupo 3 (9º ano).  

Cada um dos grupos de itens tem como suporte um ou mais documentos (mapa, 

fotografia, gráfico, tabela, texto, imagem de satélite, ou outros). 
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Quadro 1 – Temas, estrutura e cotação  

 

Grupo Temas Estrutura Cotação  

Grupo 1 

A Terra: estudos e representações 

 

2 10 

Meio natural 

 

2 10 

 

Grupo 2 

População e Povoamento 

   - Evolução, estrutura e distribuição da população 

mundial 

   - Diversidade cultural 

4 20 

Atividades económicas 

   - Recursos naturais 

   - Agricultura 

   - Pesca 

   - Turismo 

 

4 20 

Grupo 3 

Contrastes de desenvolvimento 

   - Países Desenvolvidos e Países em 

Desenvolvimento 

   - Soluções para atenuar os contrastes de 

desenvolvimento  

5 25 

Ambiente e sociedade  

   - Ambiente e desenvolvimento Sustentável  

 

3 15 

 Total: 20 Total: 100 

 

 

Todos os itens são de resposta obrigatória. 

Integre nas suas respostas os dados que são fornecidos. 
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A prova pode incluir itens da tipologia descrita no quadro seguinte:  

 

Quadro 2 – Tipologia  

 

 
 
Grupos 

SELEÇÃO CONSTRUÇÃO 

Escolha múltipla 
Associação/ 

correspondência 
Verdadeiro/Falso Resposta curta 

1  x x x 

2  x x x 

3 x x  x 

 

 

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 / Associação/Correspondência e Verdadeiro/Falso  

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. 
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 Itens de Construção 

Nos critérios 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. 

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 

considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação 

objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos. 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente 

os termos e /ou as expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde 

que o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao solicitado. 

 

Resposta Curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. No entanto, pode 

estar prevista pontuação para respostas parcialmente corretas. As respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos.  

 

 

Material 

Os alunos apenas podem usar: 

 material de escrita - caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta; 

 régua; 

 máquina de calcular. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este 

limite de tempo. 

 


