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1. Objeto de avaliação 

 

A Prova de Equivalência à Frequência tem como referência as orientações curriculares para o 3º Ciclo 

do Ensino Básico da disciplina de Geografia. 

A prova permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados nos diferentes domínios do 

programa respetivo, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

1.1 – Objetivos gerais: 

- Utilizar as coordenadas geográficas na localização de um lugar; 

 - Interpretar gráficos termopluviométricos; 

 - Identificar e localizar diferentes formas do relevo mundial; 

 - Localizar e caracterizar os diferentes ambientes bioclimáticos do Mundo; 

 - Identificar as diferentes formas de relevo associadas ao litoral e a uma bacia hidrográfica; 

- Reconhecer homogeneidades e heterogeneidades na distribuição da população e dos 

recursos a nível mundial; 

- Avaliar a interdependência entre os diferentes ritmos de crescimento da população e níveis 

de desenvolvimento; 

- Localizar e explicar a existência de áreas de vazios e concentrações humanas a nível mundial; 
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 - Interpretar pirâmides etárias; 

 - Compreender e justificar a existência de mobilidade da população no território mundial;  

 - Compreender as diferentes formas de organização das áreas urbanas; 

 - Identificar os diversos sectores de atividades económicas e atividades que os integram; 

- Enumerar diferentes tipos de práticas agrícolas, tendo em conta o grau de desenvolvimento 

das populações; 

- Identificar os diferentes tipos de indústria e fatores que influem na sua localização 

geográfica; 

- Relacionar as desigualdades económicas e sociais entre os espaços com a desigualdade 

existente ao nível da distribuição dos meios de transporte e comunicações; 

 - Distinguir crescimento económico de desenvolvimento; 

 - Identificar e explicar os obstáculos ao desenvolvimento; 

- Reconhecer o I.D.H. como uma forma de medir os diferentes níveis de desenvolvimento 

mundial; 

 - Apresentar soluções para atenuar as desigualdades de desenvolvimento 

- Identificar os grandes problemas ambientais da atualidade e enumerar estratégias para a sua 

superação 

 

2. Caraterização 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. 

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

A prova é cotada para 100 pontos. 

A distribuição da cotação pelos temas apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 — Distribuição da cotação pelos temas 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURA DA PROVA / 
COTAÇÕES 

 
TEMA A - A Terra : estudos e representações  
- Localização relativa e absoluta 
- Países e capitais 

 
Grupo I - 10% 

 

TEMA B - Meio Natural   
- Clima e formações vegetais 
- Relevo 

 
Grupo II - 20% 

 

TEMA C - População e povoamento 
- Indicadores demográficos 
- Áreas de fixação humana 
- Mobilidade 

 
Grupo III -  22% 

 

TEMA D - Atividades Económicas  
- Sectores de atividade 
- Processos de produção 
- Redes e meios de transporte 
 

 
Grupo IV - 18% 

 

TEMA E - Contrastes de desenvolvimento 
- Países ricos vs países pobres 
- Interdependência entre espaços 
 

 
Grupo V - 20% 

 
 

TEMA F – Riscos, Ambiente e Sociedade 
- Ambiente e desenvolvimento sustentável 

 
Grupo VI - 10% 

 

TOTAL 100% 
 

Quadro 1:Tipologia, número de itens e cotação Tipologia de itens 

 

 Número de itens Cotação por item 

Itens de seleção  
- Correspondência/Associação  
- Complemento/Escolha 
múltipla  

 
3 a 6 

 
2 a 6 pontos 

Itens de construção  
- Resposta curta  
- Resposta restrita  
- Resposta extensa  

 
3 a 10 

 
3 a 8 pontos 
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3. Material a utilizar 
 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

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

É permitida a utilização de régua, de esquadro e de transferidor. 

Não é permitida a utilização de calculadora. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

4. Duração da Prova 
 

A Prova tem a duração de noventa minutos, sem período de tolerância. 

 

5. 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 pode expressar-se através de um número 

inteiro ou não. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente descodificadas ou identificadas são 

classificadas com zero pontos. 

Nos itens de escolha múltipla não há lugar a classificações intermédias; a cotação total do item 

é atribuída às respostas em que seja apresentada a única possibilidade de resposta correta e/ou 

completa, sem margem para dúvidas; serão classificadas com zero pontos as respostas que 

apresentem falhas na sequência ou em que seja assinalada mais do que uma opção ou uma opção 

incorreta. 

Nos itens de seleção a classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

Nos itens de construção a classificação será atribuída de acordo com os elementos de resposta 

pedidos e apresentados; o afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. Será valorizada a correta utilização da língua portuguesa, bem como do 

vocabulário específico. 

 


