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INTRODUÇÃO 

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

básico 3º ciclo, da disciplina de Geografia, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

As orientações curriculares para o 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia integram seis 

temas, organizados em três conjuntos de dois temas associados, sendo a lecionação desses conjuntos 

distribuídos pelos três anos deste ciclo. A organização apresenta-se da seguinte forma: 

A Terra: estudos e representações e Meio natural 

População e povoamento e Atividades económicas 

Contrastes de desenvolvimento e Ambiente e sociedade 

Conteúdo da prova 

De acordo com o documento Geografia, orientações curriculares, 3º ciclo, os diferentes temas podem 

ser estudados separadamente ou de forma integrada. Assim, cada grupo que constitui a prova pode 

incluir itens sobre conteúdos de diferentes temas articulados de forma coerente, sempre numa 

perspetiva de ciclo 

A Terra: Estudos e Representações 

Descrição da paisagem. 

A representação da superfície terrestre 

A localização dos diferentes elementos da superfície terrestre – localização relativa e 

absoluta 

Meio Natural 

Clima  

Relevo 

A dinâmica de uma bacia hidrográfica 

 

População e Povoamento 

Evolução e distribuição da população mundial 

Mobilidade da população 

Cidades, principais áreas de fixação humana 

Atividades económicas 

Atividades económicas: recursos, agricultura, pesca, indústria, serviços e turismo 

As redes e meios de transporte e telecomunicação 

Contrastes de Desenvolvimento 

Países com diferentes graus de desenvolvimento 

Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento 

Soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento 

Ambiente e Sociedade 



Riscos Naturais 

Riscos Mistos 

Proteção, controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável 

 

Caracterização da prova 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de 

dados, gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos programáticos. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do 

programa. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova apresenta cinco grupos de itens, constituídos por itens de construção e de seleção. 

Cotações: 

Grupo I – 20 pontos 

Grupo II – 20 pontos 

Grupo III – 20 pontos 

Grupo IV – 20 pontos 

Grupo V – 20 pontos 

Total – 100 pontos 

 

Critérios gerais de classificação:  

A cotação terá em conta: 

A clareza e objetividade da resposta; 

O uso de vocabulário específico da disciplina; 

A capacidade de interpretação dos documentos utilizados no enunciado; 

Só serão corrigidas as questões devidamente identificadas com o número respetivo; 

As alíneas serão cotadas sempre com um número inteiro; 

Não serão cotadas respostas e/ou palavras ilegíveis; 

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 

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

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Itens de construção 

Nos itens de respostas restrita e extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação do 

desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em 

língua portuguesa. 

 

Material 

Os alunos podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

Os alunos podem utilizar régua e calculadora não alfanumérica, não programável. 

Não é permitido o uso do corretor. 

 

Duração da prova 

O exame de equivalência à frequência de Geografia permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração 90 minutos. 

 


