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3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º 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
A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais (AE) e o Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória (PA). A prova permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, da disciplina,
passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada.

Caracterização da prova
A prova apresenta cinco grupos de itens.
Os Grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção.
Dada a relevância para os alunos da observação e análise documental e da aprendizagem de
técnicas gráficas, cartográficas e estatísticas, cada grupo tem como ponto de partida, pelo menos,
um documento (mapa, gráfico, texto, noticia, quadro estatístico, etc.).

Distribuição da cotação
Domínios

Cotação

A Terra: estudos e representações

10 PONTOS

O Meio Natural

20 PONTOS

População e Povoamento

20 PONTOS

Atividades Económicas

25 PONTOS

Contrastes de Desenvolvimento

25 PONTOS

Critérios gerais de classificação
1/2

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,
previsto na grelha de classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode
ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s)
resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), será considerada apenas a resposta que
surgir em primeiro lugar.
Itens de seleção
Os enganos em todos os itens de seleção devem ser riscados e corrigidos de forma legível, sob pena
de serem classificados com zero pontos.
- Escolha múltipla


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 opção incorreta;
- mais do que uma opção.

Itens de construção
Se a resposta contiver apenas aspetos/elementos que revelem contradição em relação ao solicitado,
ou cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva do pretendido, é atribuída a classificação de
zero pontos.
As respostas podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos
critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido e
adequado ao solicitado.
- Resposta curta


A classificação da resposta curta é atribuída atendendo aos elementos/aspetos solicitados
e/ou apresentados e de acordo com o desempenho no domínio específico da disciplina.

- Resposta extensa


A pontuação a atribuir terá em conta a avaliação dos aspetos científicos próprios da disciplina
de geografia – os conceitos e a sua compreensão, a análise de suportes de apoio, a
utilização da informação no desenvolvimento da resposta e a utilização do vocabulário
científico adequado, bem como, a correção da utilização da língua materna – Português.

Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta. Não é permitido o uso de corretor.
A prova é realizada no enunciado.
Duração - A prova tem a duração de 90 minutos.
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