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Informação - Prova de Equivalência à Frequência  
Geografia                                                                                                                          2020 
 
Prova 18  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3º Ciclo do Ensino Básico (Despacho normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março) 
 

 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3º 

ciclo da disciplina de Geografia, a realizar em 2020. 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados 

no Programa de Geografia. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova de equivalência à 

frequência: 

● Objeto de avaliação 

● Características e estrutura da prova 

● Critérios gerais de classificação 

● Material 

● Duração 

 
Objeto de avaliação  

A prova tem por referência o programa da disciplina apresentado no Currículo Nacional do Ensino 

Básico – Competências Essenciais/metas curriculares e a conceção metodológica que lhe está 

subjacente e que é explicitada no documento Geografia - Orientações Curriculares - 3º Ciclo.  

 
Características e estrutura da prova 

Prova escrita.  

A prova apresenta seis grupos de itens, compreendida num total entre 40 e 35 itens.  

Todos os grupos de itens são introduzidos por documentos (mapas, gráficos, imagens, tabelas, 

textos ou outros). A observação, a análise e a interpretação dos documentos constitui um ponto 

de partida e/ou uma condição chave para uma adequada resolução das questões. 
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Os itens estão organizados, segundo seis domínios temáticos: Terra: Estudos e Representações; 

Meio Natural; População e Povoamento; Atividades Económicas; Contrastes de Desenvolvimento 

e Riscos, Ambiente e Sociedade que surgem de forma não integrada.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.  

 
 

Quadro 1 – Valorização dos domínios/conteúdos (
1

) na prova 

Meio Natural 
Análise e interpretação de gráficos termopluviométricos; 

Distribuição e características dos climas; 

Distribuição e características da vegetação. 

15 a 20 pontos 

População e 
Povoamento 

Distribuição da população (focos populacionais e vazios 
humanos) e seus fatores explicativos; 

Evolução da população e comportamento dos indicadores 
demográficos; 

Análise de variáveis demográficas; 

Políticas demográficas e suas medidas. 

20 a 25 pontos 

Atividades Económicas 
Principais sistemas agrícolas no mundo (tradicional e 
moderna) e sua caracterização;   

Impactos da agricultura moderna no ambiente. 

10 a 15 pontos 

Contrastes de 
Desenvolvimento 

Desigualdades nos níveis de desenvolvimento mundial; 
Indicadores de desenvolvimento; 

Características sociais e económicas dos diferentes grupos 
de países do mundo; 

Comércio externo e balança comercial 
(Importações/Exportações) 

30 a 35 pontos 

Riscos, Ambiente e 
Sociedade 

Principais riscos naturais: cheias e inundações; 

Principais causas e consequências desses riscos; 

Possíveis soluções para atenuar esses riscos. 

15 a 20 pontos 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 
Escolha múltipla 2 a 4 2 a 5 

Associação/Correspondência 5 a 7 2 a 5 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta Curta 10 a 12 3 a 6 

Resposta Extensa 4 a 5 5 a 9 

 

Nos itens de resposta curta, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma 

expressão, a uma frase, ou a um número. Nos itens de resposta extensa, deverão ser apresentadas 

todas as justificações/razões solicitadas. 

 

 
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.  

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.  
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ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

correspondência correta de todas as opções.  

Há lugar a classificações intermédias sempre que uma ou mais respostas não correspondam às 

opções corretas. 

 
Itens de construção  

NOS ITENS DE RESPOSTA CURTA, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de 

resposta solicitados e apresentados.  

NOS ITENS DE RESPOSTA EXTENSA que podem envolver justificações, razões, medidas/soluções, os 

critérios de classificação das respostas apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis de 

desempenho. A cada etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

 

Material  

As respostas são registadas no enunciado da prova.   

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

ou preta e ainda régua e calculadora simples, não alfanumérica e não programável. 

Não é permitido o uso de corretor.  

 

Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 


