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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 

 

Geografia                             Abril 2018 

 

Prova 18 | 2018 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Prova: Escrita 

 

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

da disciplina de Geografia, a realizar em 2018, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

 

1. Local de realização da prova 

Escola Básica da Venda do Pinheiro 

2. Objeto de avaliação 

A prova de equivalência tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de 

Geografia do 3º ciclo. A prova de equivalência desta disciplina permite avaliar a 

aprendizagem e os conteúdos, enquadrados no programa da disciplina, passíveis de 

avaliação em prova escrita de duração limitada. A prova tem por referência as 

Orientações Curriculares para o 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia, que 

se organizam em seis temas: A Terra: estudos e representações, Meio natural, População 

e povoamento, Atividades económicas, Contrastes de desenvolvimento e Ambiente e 

sociedade.  De acordo com as Orientações Curriculares referidas, os diferentes temas 

podem ser estudados separadamente ou de forma integrada. A TERRA: ESTUDOS E 

REPRESENTAÇÕES - Descrição da paisagem; Mapas como forma de representar a superfície 

terrestre; Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre. 

O MEIO NATURAL - Clima e formações vegetais; Relevo; Riscos e catástrofes. 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. CONTRASTES DE 

DESENVOLVIMENTO - Países Desenvolvidos vs Países em Desenvolvimento (IDH e 

Indicadores demográficos);Interdependência entre espaços com diferentes níveis de 
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desenvolvimento. AMBIENTE E SOCIEDADE - Riscos Naturais; Riscos Mistos; Riscos, 

Proteção, controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável.   

3. Caracterização da prova 

A prova de equivalência é composta por uma prova escrita, organizada em cinco grupos.A 

cotação total da prova é de 100 pontos. 

4. Critérios gerais de classificação 

As classificações a atribuir a cada resposta são expressas em números e resultam da 

aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação estabelecidos. As 

respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. Itens de seleção (escolha múltipla): 

a cotação total do item 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: nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída 

de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.  

Nas questões de resposta curta e extensa serão contemplados como fatores de 

desvalorização, tais como:  a não utilização adequada de conceitos específicos da 

Geografia, a  utilização da Língua Portuguesa de forma pouco clara e correta, a má 

estruturação da resposta de acordo com o solicitado;  a incorreta interpretação/análise 

de mapas, gráficos e documentos escritos; não dominar conhecimentos, técnicas, 

procedimentos e métodos específicos da Geografia e aplica-los de forma incorreta; não 

reconhecer a diversidade de paisagens existentes na Terra; Não compreender os 

contrastes no desenvolvimento do Planeta e não compreender as relações entre o 

ambiente e a sociedade. 

5. Material 

O aluno realiza a prova em folha que lhe é facultada, podendo apenas usar, como 

material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis” e  de corretor. 

6. Duração 

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

este limite de tempo.   


