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Informação-Prova de Equivalência à Frequência de Geografia              Com Adaptações maio 2020 

Prova 18 | 2020 
 

3.º Ciclo do Ensino Básico            Ano de escolaridade: 9.º 

Introdução  

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º ciclo do ensino 

básico da disciplina de Geografia, a realizar nas 1.ª e/ou 2.ª fases em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação  

 Caracterização da prova  

 Critérios gerais de classificação 

 Material  

 Duração  

Objeto de avaliação 

A prova respeita as adaptações ao processo de avaliação, constantes no Relatório Técnico-Pedagógico de cada 

aluno, segundo o Decreto-Lei n.º 54/2018. Deve também ser considerado o Guia para Aplicação de Adaptações na 

Realização de Provas e Exames – JNE 2020. 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Geografia do Ensino Básico, e permite avaliar a 
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos domínios da Localização, do 
Conhecimento dos lugares e regiões e das Inter-relações entre os espaços. 

Caracterização da prova 

A prova está organizada em quatro grupos de itens. 

Os grupos/itens podem ter como suporte um ou mais documentos como, por exemplo: textos, mapas, gráficos, 

fotografias, tabelas e imagens de satélite. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. Alguns 

dos 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 estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

Grupos Domínios Conteúdos Cotação (em pontos) 

 
 

GRUPO I 
 

A Localização 

A Terra: estudos e representações. 
- Descrição da paisagem. 
- Mapas como forma de representar a superfície 
terrestre. 
- Localização dos diferentes elementos da superfície 
terrestre. 

10 a  30 
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Grupos Domínios Conteúdos Cotação (em pontos) 

 
GRUPO II 

 

O conhecimento 
dos lugares e 

regiões 

O meio natural. 
- Clima e formações vegetais. 
- Relevo. 
- Riscos e catástrofes. 

20 a 50 

 
 

GRUPO III 
 O conhecimento 

dos lugares e 
regiões 

População e povoamento. 
- População. 
- Mobilidade. 
- Áreas de fixação humana. 
 
Atividades Económicas. 
- Atividades económicas: recursos, processos de 

produção e de sustentabilidade. 
- Redes e meios de transporte e de telecomunicação. 

20 a 50 

 
GRUPO IV 

Inter-relações 
entre os 
espaços 

Contrastes de desenvolvimento. 
- Países desenvolvidos Vs. Países em desenvolvimento. 
Ambiente e Sociedade (*) 

20 a 50 

 
*O tema Ambiente e Sociedade, dada a sua natureza transversal, poderá ser abordado em articulação com outros 
temas tais como: o Meio Natural, a População e Povoamento e as Atividades Económicas. 
 

 A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos) 

Itens de 
seleção 

Escolha Múltipla; associação; 
ordenação; verdadeiro/falso; 
completamento. 

12 a 24 4 

Itens de 
construção 

Resposta curta 
6 a 8 

 
4 a 12 

Resposta restrita  

 

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 ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Material 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Pode utilizar régua, esquadro, transferidor e calculadora não alfanumérica, não programável. 

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


