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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

GEOGRAFIA 2022

Prova 18 / 1.ª Fase e 2.ª Fase Tipo de Prova: Escrita Duração: 90 minutos

3.º Ciclo do Ensino Básico (Currículo regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho)

INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência
do 3.º ciclo da disciplina de Geografia, a realizar em 2022, em conformidade com o Decreto-
Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.

As informações sobre a prova apresentadas neste documento não dispensam a consulta da
legislação referida, do Programa e das Aprendizagens Essenciais da disciplina.

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos a cada uma das
componentes da prova:

 Objeto de avaliação;
 Caraterísticas e estrutura da prova;
 Critérios de classificação;
 Material autorizado;
 Duração.

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de equivalência tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de História permitindo avaliar as aprendizagens
desenvolvidas nos temas:

 A Terra: Estudos e Representações;
 Meio Natural;
 População e Povoamento;
 Atividades Económicas;
 Contrastes de Desenvolvimento.

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA
A prova está cotada para 100 pontos.
A prova apresenta cinco grupos de itens.
Todos os grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção.
Dada a relevância da observação e da aprendizagem de diversas técnicas gráficas,
cartográficas e estatísticas, cada grupo tem como ponto de partida, pelo menos, um
documento (mapa, imagem, gráfico, texto, notícia, quadro estatístico, etc.).
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A valorização dos temas que constam da prova encontra-se no quadro 1.

Quadro 1 – Valorização dos temas
TEMAS Cotação em pontos

A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES
 Localização dos lugares 20

MEIO NATURAL
 Relevo 20

POPULAÇÃO E POVOAMENTO
 Evolução da população 20

ATIVIDADES ECONÓMICAS
 Produção de alimentos: pesca 20

CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO
 Países com diferentes graus de desenvolvimento 20

A prova pode incluir itens da tipologia descrita no quadro 2.

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos)
ITENS DE SELEÇÃO

 Escolha múltipla
 Associação / correspondência
 Distinção verdadeiro / falso

20 a 24 2 a 4

ITENS DE CONSTRUÇÃO
 Resposta curta
 Resposta restrita
 Resposta extensa

12 a 14 3 a 6

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Os itens da prova exigem a análise dos documentos apresentados.

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.

- ITENS DE SELEÇÃO

Escolha múltipla, associação /correspondência e distinção verdadeiro/falso

A cotação 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 resposta incorreta;
 Mais do que uma opção.
 Não há resposta
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- ITENS DE CONSTRUÇÃO

As respostas aos itens de construção 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.

Resposta curta

Nos itens de resposta curta, a resposta requer, por exemplo, a apresentação de uma palavra,
de uma expressão ou de uma frase.

Resposta restrita

Nas questões de resposta restrita, a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma
explicação, de uma conclusão ou de uma justificação.

Resposta extensa

Nas questões de resposta extensa, a resposta implica a produção de um texto extenso.

A classificação a atribuir está organizada por níveis de desempenho que traduz a avaliação
simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação
escrita em língua portuguesa. A avaliação no domínio da comunicação escrita em língua
portuguesa contribui para valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio
específico da disciplina. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o
nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina.

MATERIAL AUTORIZADO
Os examinandos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta indelével, azul ou preta.
Os examinandos podem utilizar régua, esquadro, transferidor e calculadora alfanumérica, não
programável.
Não é permitido o uso de corretor.
As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento de ensino.

DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de
tempo.


